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Pomembnejše kratice uporabljene v dokumentu: 
 
Institucije: 
 
SDH, Družba   -  Slovenski državni holding, d.d. 
SOD   -   Slovenska odškodninska družba, d. d. 
Skupina SDH  - Skupina Slovenski državni holding 
RS   -  Republika Slovenija 
 
DZ RS   - Državni zbor Republike Slovenije  
 
 
 
Zakoni: 
 
ZDen   - Zakon o denacionalizaciji 
ZSPOZ - Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 
ZIOOZP - Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 

premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja 
ZVVJTO   - Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
 
 
ZSDH, ZSDH-1 -  Zakon o Slovenskem državnem holdingu 
ZSOS   -  Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu 
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UVOD 
 
 
Dne 26.04.2014 je stopil v veljavo Zakon o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju 
ZSDH-1), ki je določil, da z dnem uveljavitve navedenega zakona nastane Slovenski državni 
holding, d.d., (v nadaljevanju: Družba ali SDH – odvisno od konteksta besedila) in sicer s 
prevzemom pristojnosti in obveznosti SDH s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d. (v 
nadaljevanju: SOD). Prevzem obveznosti s strani SDH ne pomeni prenehanja družbe SOD, 
temveč predstavlja pravno kontinuiteto med SDH in SOD. Dne 11.06.2014 je bil vpisan v sodni 
register nov statut SDH, tako da je bila firma družbe spremenjena iz Slovenska odškodninska 
družba, d.d., v Slovenski državni holding, d.d.. Vse navedbe v tem dokumentu o SDH se do 
njegovega preimenovanja nanašajo na SOD. 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30.06.2014, so pripravljeni v skladu z MRS 
34 – Medletno računovodsko poročanje – in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi 
računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2013. 
 
Računovodski izkazi SDH in Skupine Slovenski državni holding (v nadaljevanju: Skupina SDH) 
za prvo polletje 2014 in prvo polletje 2013 so nerevidirani, izkazi Družbe in Skupine za leto 2013 
pa so revidirani. 
 
Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot 
pri pripravi letnih računovodskih izkazov Družbe in Skupine za leto 2013. 
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1. SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d. 
 
 
1.1. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE  
 
 
Naziv družbe:     Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe:    Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 
Šifra dejavnosti:    K 64.990 
 
ID za DDV:     SI 46130373 
 
Matična številka:    5727847 
 
Datum ustanovitve:    19. februar 1993 
 
Družba registrirana kot:   delniška družba pri Okrožnem sodišču v  

Ljubljani, pod številko registrskega vložka 
1/21883/00 

 
Osnovni kapital:    60.166.917,04 EUR 
 
Število zaposlenih dne 30.06.2014:  70 
 
Vodstvo družbe:  mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave do 

31.03.2014,  
Matej Pirc, predsednik uprave od 01.04.2014, pred 
tem član uprave,   
Matej Runjak, član uprave.  

        
Člani nadzornega sveta:   g. Samo Lozej, predsednik, 

g. Stane Seničar, namestnik predsednika, 
ga. Nives Cesar, članica, 
g. Roman Dobnikar, član, 
g. Pavle Gorišek, član, 
g. Miran Škof, član, 
ga. Simona Razvornik Škofič, članica. 

 
Člani revizijske komisije:   ga. Nives Cesar, predsednica, 

g. Miran Škof, član,  
      ga. Andreja Bajuk Mušič, zunanja članica. 
 
Člani komisije za tveganja   g. Stane Seničar, predsednik, 
od 24.04.2014:    ga. Nives Cesar, članica, 
      ga. Petra Mlakar, zunanja članica, od 28.05.2014. 
 
Člani akreditacijske  komisije oz.   dr. Andrej Baričič, predsednik,  
po uveljavitvi ZSDH-1 člani  mag. Anton Travner, namestnik predsednika, 
kadrovske komisije : g. Janušek Šefman, član. 
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1.1.1. SDH, d.d.,  se predstavi  
 
Družba je organizirana kot delniška družba, katere ustanovitelj in edini delničar je Republika 
Slovenija. Sedež je v Ljubljani na Mali ulici 5.  
 
Organe Družbe in njihove pristojnosti določata ZSDH-1 in statut Družbe. Poslovni procesi so 
funkcionalno organizirani v posameznih oddelkih/organizacijskih enotah Družbe, ki so 
opredeljeni z internimi akti. 
 
Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je uveden dvotirni sistem upravljanja 
Družbe z upravo in nadzornim svetom. Uprava vodi in organizira delo ter poslovanje Družbe, 
nadzorni svet pa nadzoruje vodenje poslov Družbe. Vlogo skupščine Družbe izvaja Vlada 
Republike Slovenije.  
 
 

1.1.2. Družba v številkah na dan 30.06.2014   
 
 

• 29   aktivnih naložb v lasti SDH v Sloveniji 

• 77 kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju pri SDH (od 
tega 66 aktivnih naložb) 

• 320,07 mio EUR  kapitala na dan 30.06.2014 

• 1.122,5 mio EUR  premoženja na dan 30.06.2014 

• 76,2%    celotnega premoženja Družbe je v kapitalskih naložbah 

• 17.102.136  izročenih obveznic SOS2E do 30.06.2014 

• 78,13 mio EUR izplačanih obveznosti po zakonih, ki urejajo denacionalizacijo, v 
prvem polletju 2014 

• 2 prodani kapitalski naložbi v lasti SDH v prvem polletju 2014 

 
 
1.1.3. Poslanstvo SDH 
 
Poslanstvo SDH je vzpostaviti pregleden/transparenten sistem upravljanja naložb na enem 
mestu, z namenom dolgoročnega povečevanja donosnosti in vrednosti kapitalskih naložb za 
uresničitev gospodarskih in razvojnih ciljev javnega interesa. 
 
Prav tako bo SDH tudi nadalje strokovno sodeloval v denacionalizacijskih postopkih ter zagotovil 
zanesljivo in popolno poravnavo vseh zakonskih obveznosti upravičencem.  
 
 

1.1.4. Vizija SDH 
 
Vizija SDH je utrditi položaj strokovnega upravljavca, ki bo izvajal najboljšo prakso 
korporativnega upravljanja primerljivo z najboljšimi evropskimi upravljalci.  
 
SDH si bo prizadeval uspešno zaključiti vse aktivnosti na področju denacionalizacijskih 
postopkov. 
 
Prav tako želi ustvariti spodbudno delovno okolje za zaposlene, lastnikom pa zagotoviti 
odgovoren, nepolitičen odnos do družb v državni lasti.  
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1.1.5. Dejavnost SDH, d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6. Namen SDH  
 
V skladu z ZSDH-1 želi SDH doseči: 

- ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države in s tem  
preprečevati nasprotje interesov, izkrivljanje konkurence na trgih in neenakopravno 
obravnavo gospodarskih družb; 

- koncentrirano upravljanje naložb, ki so v lasti SDH in naložb Republike Slovenije, ki jih 
upravlja SDH, z namenom da se vzpostavi stabilno lastništvo, kar zmanjša stroške 
upravljanja ter dolgoročno poveča donosnost in vrednost teh naložb za uresničitev 
gospodarskih in razvojnih ciljev ter ciljev javnega interesa; 

- pregleden sistem upravljanja naložb, ki so v lasti SDH, in naložb Republike Slovenije, ki 
jih upravlja SDH, z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti ter uveljavljavitvi 
ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in 
vplivanja in ki krepijo skladnost poslovanja, sledljivost in odgovornost pri sprejemanju 
odločitev kakor tudi upravljanje skladno s slovenskimi in mednarodnimi smernicami dobre 
prakse upravljanja naložb v državni lasti in korporativnega upravljanja na splošno. 

 
SDH je tudi finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o 
denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo 
premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog SDH izdaja obveznice ter upravlja in razpolaga z 
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom ter opravlja vse druge 
naloge, potrebne za uresničitev zgoraj opisanih obveznosti. Po zadnjih spremembah Zakona o 
Slovenskem odškodninskem skladu (v nadaljevanju ZSOS) lahko SDH v imenu in za račun 
Republike Slovenije izvaja tudi druge naloge: 

- poravnava obveznosti po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, 

- izplačuje odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in  
- izplačuje upravičencem na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje. 
 
 

SLOVENSKI  DRŽAVNI HOLDING, d.d. 

Upravljanje premoženja Poravnavanje obveznosti Denacionalizacija 

Upravljanje kapitalskih 
naložb v lasti SDH in/ali 
Republike Slovenije ter 
dolžniških naložb SDH;  
upravljanje s tveganji. 

Poravnavanje obveznosti po 
ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO 
v imenu in za račun 
Republike Slovenije.  

Sodelovanje v postopkih o 
določitvi odškodnine za 
odvzeto premoženje in 
poravnavanje obveznosti v 
imenu in za račun Družbe.  
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1.1.7. Cilji in pričakovan razvoj SDH 
 
Cilji in pričakovani nadaljnji razvoj Družbe so:  

- učinkovito upravljati premoženje, ki je v lasti in/ali v upravljanju SDH za doseganje čim 
večjega donosa iz naložb, 

- zagotoviti dovolj sredstev za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti Družbe, 
- optimalno obvladovati vsa tveganja, ki nastajajo pri poslovanju, 
- tekoče oblikovati optimalno strukturo dolga Družbe ob upoštevanju vseh finančnih 

tveganj pri zagotavljanju likvidnosti poslovanja Družbe, 
- obvladovati vse vrste stroškov,  
- nadaljevati razvoj poslovnih in upravljavskih procesov, sistema delegiranja pristojnosti in 

poročanja, sistema pooblastil in odgovornosti, celovitega upravljanja s človeškimi viri, 
notranjega informiranja zaposlenih, upravljanja z dokumentacijo ter komunikacijo z 
javnostjo. 
 

Družba bo stremela k izboljšanju dobre prakse korporativnega upravljanja na način, da bo 
zasledovala dolgoročne interese družb v lasti oziroma upravljanju, ki so lahko ekonomski, 
nacionalno strateški ali kombinacija obeh. Prav tako si bo prizadevala v družbah v upravljanju 
vzpostaviti lastniške strukture, ki bodo dolgoročno zagotavljale učinkovito upravljanje, 
konkurenčnost ter uspešen razvoj teh družb. 
 
 
 
 
 
1.2. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 
Dogodki po zaključku obračunskega obdobja so natančneje opisani v točki 7 tega poročila.  
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1.3. OSNOVNI PODATKI O OBVEZNICI SOS2E 
 
Osnovne lastnosti obveznice SOS2E 

Lastnosti obveznice SOS2E
Začetek obrestovanja 01.07.1996
Rok dospetja 01.06.2016
Letna obrestna mera 6%
Način izplačila kuponov 2 x letno: 01.06. in 01.12.
Nominalna vrednost apoena ob izdaji 51,13 EUR
Preostala neizplačana vrednost apoena na dan poročanja 14,08 EUR  
 
Družba izroča obveznice na podlagi pravnomočnih odločb o denacionalizaciji. 
 
 
Trgovalni podatki za obveznico SOS2E za prvo polletje 2014 

Trgovalni podatki 
Vrednost na dan 30.06.2014 v % 104,00
Maksimalna vrednost v obdobju v % 105,00
Minimalna vrednost v obdobju v % 100,10
Promet v 000 EUR 13.007
Tržna kapitalizacija v 000 EUR 250.430
 
Obveznice SOS2E so uvrščene na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev v segment prostega 
trga obveznic. Tudi v prvem polletju 2014 je bila obveznica SOS2E najbolj prometna obveznica 
na organiziranem trgu obveznic s prometom v višini 13,0 mio EUR. 
 
 
Gibanje obveznice SOS2E v primerjavi z indeksom SBITOP v prvem polletju 2014 
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2. SKUPINA SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING 
 
 
2.1. ORGANIZACIJA SKUPINE  
 
SDH je na dan 30.06.2014 obvladujoča družba, ki sestavlja konsolidirano polletno poročilo za 
najširši krog družb v skupini. 
 
Na dan 30.06.2014 je družba SDH 

• obvladovala naslednjo odvisno družbo: 
 PS ZA AVTO, d.o.o., Tržaška cesta 133, Ljubljana,   

 
• imela pomemben vpliv v naslednjih družbah, ki se štejejo za pridružene družbe: 

 CASINO BLED, d.d., Cesta svobode 15, Bled, 
 GIO v likvidaciji, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, 
 HIT, d.d., Delpinova ulica 5, Nova Gorica, 
 PDP, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, 
 POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, 
 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana. 

 
 

2.1.1. Kapitalska udeležba obvladujoče družbe v povezanih družbah na dan 30.06.2014 
 
Udeležba obvladujoče družbe v kapitalu odvisnih in pridruženih družb na dan 30.06.2014 je 
prikazana v spodnji sliki. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba:  odvisna družba 
  pridružene družbe 
 
 

Slovenski državni holding, d.d., 
Ljubljana 

PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana 
delež v kapitalu: 90% 
upravljavski delež: 90% 

HIT, d.d., Nova Gorica 
 

delež v kapitalu: 20% 
upravljavski delež: 20% 
 

GIO, d.d., Ljubljana –                
v likvidaciji 
 

delež v kapitalu: 41,23% 
upravljavski delež: 41,23% 

POZAVAROVALNICA SAVA, 
d.d., Ljubljana 
 

delež v kapitalu: 25% 
upravljavski delež: 25% 

CASINO BLED, d.d., Bled  
 

delež v kapitalu: 43% 
upravljavski delež: 43% 
 

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, d.d., Ljubljana 
 

delež v kapitalu: 28,07% 
upravljavski delež: brez 
glasovalnih pravic 

PDP, d.d., Ljubljana  
 

delež v kapitalu: 20,49% 
upravljavski delež: 20,49% 
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2.1.2. Poročanje o zaposlenih 
 
Na dan 30.06.2014 je bilo v Skupini SDH skupaj s člani uprave 72 zaposlenih.  
 
Struktura zaposlenih po izobrazbi v Skupini na dan 30.06.2014 

Stopnja izobrazbe: SDH, d. d. PS ZA AVTO, d.o.o. Skupina 
Srednja izobrazba 5 0 5 
Višja izobrazba 11 1 12 
Visoka izobrazba 47 1 48 
Magisterij 7 0 7 
Skupaj: 70 2 72 
 
 
 
 
2.2. OSNOVNI PODATKI ODVISNIH DRUŽB V SKUPINI  
 

2.2.1. PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana 
 
Sedež družbe: Tržaška cesta 133, 1000 Ljubljana 
Direktor:  Brane Obal 
Lastniška sestava:     Družba ima v lasti 90% osnovnega kapitala družbe, 10% osnovnega 

kapitala pa je v lasti Kapitalske družbe, d.d. 
Osnovna dejavnost: dajanje nepremičnin v najem, upravljanje premoženja 
 
Družba je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 723 tisoč EUR čistega 
dobička. 
 
 
 
2.3. OSNOVNI PODATKI PRIDRUŽENIH DRUŽB V SKUPINI  
 

2.3.1. CASINO BLED, d.d., Bled 
 
Sedež družbe:  Cesta svobode 15, 1000 Ljubljana 
Predsednik uprave:  Boris Kitek 
Lastniški sestava: Delež Družbe v osnovnem kapitalu družbe, ki je razdeljen na navadne in 

prednostne delnice v razmerju 50:50, je na dan 30.06.2014 znašal 43%. 
Družba je imetnica 86% navadnih delnic; imetniki navadnih delnic so še 
Kapitalska družba, d.d. (7%), Občina Bled (5,19%) in Občina Gorje 
(1,82%). Imetnika vseh prednostnih delnic sta Gold Club, d.o.o., in GC 
Investicije, d.d., Sežana.  

Osnovna dejavnost: prirejanje posebnih iger na srečo 
 
Družba je prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 128 tisoč EUR čiste izgube. 
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2.3.2. GIO v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana 
 
Sedež družbe:  Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana 
Likvidacijski upravitelj: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o. 
Lastniška sestava: Lastniki družbe GIO, d.o.o. v likvidaciji so: SDH (41,23%), D.S.U., d.o.o., 

(30,08%) in Kapitalska družba, d.d. (28,68%).  
Osnovna dejavnost: družba je v postopku likvidacije  
 
Družba je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 10 tisoč EUR čiste izgube. 
 
 

2.3.3. HIT, d.d., Nova Gorica 
 
Sedež družbe:  Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica 
Predsednik uprave:  Dimitrij Piciga 
Lastniška sestava: Delež Družbe v osnovnem kapitalu družbe, ki je razdeljen na navadne in 

prednostne delnice v razmerju 60:40, znaša 20%. družba je imetnica 
33,3% navadnih delnic, upravljavski delež pa predstavlja 20%. Druga 
pomembnejša imetnika navadnih delnic sta Kapitalska družba, d.d., 
(33,3%) in Mestna občina Nova Gorica (22,1%). Imetništvo prednostnih 
delnic je razpršeno. 

Osnovna dejavnost: prirejanje posebnih iger na srečo 
 
Družba Hit je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 635 tisoč EUR čiste 
izgube. 
 
 

2.3.4. PDP,  Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe:  Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana 
Izvršni direktor:  Kandrič Metka 
Lastniška sestava: Družba je imetnica 20,49% osnovnega kapitala družbe. Največji delničar je 

Kapitalska družba, d.d., ki ima v lasti 66,04% osnovnega kapitala družbe, s 
13,47% deležem pa razpolaga tudi D.S.U., d.o.o.. 

Osnovna dejavnost: dejavnost holdingov, v okviru katere upravlja s podjetji v njeni lasti,     
izvaja  podjetniško in poslovno svetovanje ter druge finančne storitve.  

 
Družba PDP je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 7,7 mio EUR čistega 
dobička.  
 
 

2.3.5. POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe:  Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana 
Predsednik uprave:  mag. Zvonko Ivanušič 
Lastniška sestava: Družba je največja posamična delničarka Pozavarovalnice Sava, d.d., ki 

ima v lasti 25% delež osnovnega kapitala te družbe. Drugi večji delničarji 
družbe so: Abanka Vipa, d.d. (7,00%), Poteza Naložbe, d.d. – v stečaju 
(5,00%), Pišljar Marjan (4,76%), NFD1 (4,67%), NKBM, d.d. (4,66%), 
Modra zavarovalnica (4,15%). 

Osnovna dejavnost: dejavnost pozavarovanja in zavarovanja 
 
Družba Pozavarovalnica Sava je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 14,8 
mio EUR čistega dobička. 
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2.3.6. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana 
Predsednik uprave:  Andrej Slapar  
Lastniška sestava: Delež Družbe v osnovnem kapitalu znaša 28,07%, skupaj z delnicami v 

imetništvu njene odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., pa delež Družbe v 
osnovnem kapitalu znaša 28,09%. Največji delničar Zavarovalnice Triglav, 
d.d., je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima v 
lasti 34,47% osnovnega kapitala družbe, drugi večji delničarji družbe glede 
na delež v osnovnem kapitalu na dan 30.06.2014 so: HYPO ALPE-ADRIA 
BANK (3,08%), Claycroft Limited (1,78%), Hrvatska poštanska banka 
(1,78%). 

Osnovna dejavnost: dejavnost zavarovanja 
 
Družba Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju 2014 po nerevidiranih podatkih izkazala 42,9 
mio EUR čistega dobička. 
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3. POSLOVANJE SKUPINE PO PODROČJIH 
 
 
3.1. DENACIONALIZACIJA 
 
Proces denacionalizacije še vedno poteka. Družba je tako v obdobju od januarja do konca junija 
2014 kot zavezana stranka za plačilo odškodnine v obliki obveznic po določbi 51. člena Zakona 
o denacionalizaciji (v nadaljnjem besedilu ZDen), še vedno sodelovala v postopkih 
denacionalizacije in v postopkih za določitev odškodnine po določbi 73. člena navedenega 
zakona. Postopki so potekali pred upravnimi organi ter pred sodišči. Družba je obravnavala 
zahtevke za odškodnino v obliki obveznic, ki so jih uveljavljali bivši lastniki oziroma njihovi pravni 
nasledniki (fizične osebe, cerkev, zadruge, agrarne skupnosti oziroma bivši člani agrarnih 
skupnosti) in zahtevke zavezancev, ki so v denacionalizacijskih postopkih upravičencem vrnili 
podržavljene nepremičnine v naravi. Družba je v prvi polovici leta 2014 reševala zahtevke, glede 
katerih še ni bila izdana odločba o odškodnini, kot tudi zahtevke v ponovljenih postopkih. Ob 
koncu prvega polletja 2014 je imela Družba evidentiranih še cca. 350 zahtevkov za odškodnino, 
določeno število novih pa še pričakuje. Po podatkih Ministrstva za pravosodje, ki spremlja 
realizacijo denacionalizacije, je bilo na dan 30.06.2014 nerešenih še 260 upravnih zadev in 17 
zadev po 5. členu ZDen, ki se obravnavajo pred sodišči. Med podatki ministrstva pa ni podatkov 
o zahtevkih po določbi 73. člena ZDen ter zahtevkov, postavljenih pred sodišči po Zakonu o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.   
 
V prvem polletju 2014 je Družba prejela 47 zahtevkov za odškodnino v obveznicah (od tega 14 
novih zahtevkov in 33 dopolnitev zahtevkov), 33 poročil o ugotovljenem dejanskem in pravnem 
stanju zadeve in 21 odločb prvostopnih organov (upravnih in sodnih), v katerih je bila določena 
odškodnina v obliki obveznic. Prejela je tudi 4 prvostopne odločbe, s katerimi so bili zahtevki 
zavrnjeni (upravne in sodne). Družba je zoper prejete odločbe prvostopnih organov, s katerimi je 
bila določena odškodnina v obveznicah in so imele v tem času prekluzivni rok (25 tovrstnih 
odločb), v prvi polovici leta 2014 vložila 8 pritožb (32%). Nadalje je Družba v prvih šestih 
mesecih leta 2014 prejela 10 odločb organov druge stopnje (upravnih in sodnih), izdanih na 
pritožbe Družbe zoper prvostopne odločbe o določitvi odškodnine v obveznicah. Družba je pri 
teh odločbah uspela s pritoževanjem v 60%. Družba je sicer v obdobju od januarja do konca 
junija 2014 prejela skupaj 12 drugostopnih odločb, s katerimi so bili zahtevki zavrnjeni (upravnih 
in sodnih). Zoper neugodne instančne odločbe je Družba vložila pet pravnih sredstev (štiri tožbe 
v upravnem sporu in eno revizijo v sodni zadevi). Upravno sodišče Republike Slovenije je Družbi 
v prvem polletju 2014 Družbi vročilo le 1 zanjo ugodno sodbo, izdano na njeno tožbo zoper 
odločbo, s katero je bila določena odškodnina v obveznicah (zavržena zahteva). Vročilo pa ji je 
tudi še 1 sodbo, izdano na tožbo vlagateljev, s katero je bil prav tako zahtevek pravnomočno 
zavrnjen. Sicer pa Družba v navedenem obdobju ni prejela sodb Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, ki bi bile vložene na njene revizije, prejela pa je 6 sodb tega sodišča, s katerimi je bila 
v revizijskih postopkih, vloženih na revizije vlagateljev potrjena zavrnitev zahtevkov. Poleg 
navedenih odločb je Družba prejela še druge vrste odločb, izdanih na vseh stopnjah odločanja.  
Družba se je v prvem polletju 2014 udeležila 44 od skupno 47 izvedenih ustnih obravnav 
oziroma narokov.  
 
Do 30.6.2014 je Družba evidentirala, da je postalo v prvem polletju 2014 pravnomočnih 23 
odločb za plačilo odškodnino v obliki obveznic v višini 409.511,19 EUR, medtem ko je zahtevana  
(najvišja) vrednost pri teh odločbah znašala kar 9.255.910,36 EUR.  
 
Družba se je v postopkih ukvarjala z reševanjem v glavnem le še najzahtevnejših primerov, 
večinoma z zahtevki z visokimi odškodninami. Predmet reševanja so bili zahtevki za 
denacionalizacijo podjetij in  kapitalskih deležev, ki so praviloma najbolj zahtevni tudi s pravnega 
vidika, kot tudi z zahtevki za denacionalizacijo nepremičnin in premičnega premoženja. Družba 
je v prvem polletju 2014 obravnavala večje število zahtevkov bivših članov agrarnih skupnosti, ki 
so posebne vrste zahtevkov, kjer je udeleženih večje število oseb in se obravnavajo pred sodišči 
v nepravdnih in pravdnih postopkih. S temi zahtevki je povezanih več odprtih vprašanj pravne 
narave, glede katerih se praksa šele postopno oblikuje (kot na primer vezanost sodišč na 
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upravne akte, izdane v postopkih vračanja nepremičnin pred upravnimi organi). Predmet 
reševanja so bili še vedno tudi zahtevki, povezani s vprašanjem pravice do odškodnine od tuje 
države (10/2 člen ZDen), konkretno od Avstrije, na podlagi Finančne in izravnalne pogodbe iz 
leta 1961. Vrhovno sodišče Republike Slovenije Družbi do 30.06.2014 še ni posredovalo nobene 
sodbe, izdane na revizije vlagateljev zahtevkov, vložene zoper zavrnilne odločbe, povezane s 
tem vprašanjem. V prvi polovici leta 2014 je Družba obravnavala tudi več zahtevkov po določbi 
73. člena ZDen ter prejela nekatere pomembne sodbe najvišjih organov odločanja v zvezi z 
vprašanji upravičenosti do odškodnine po tej določbi zakona (zavezanec za vrnitev – tuja pravna 
oseba, pravno nasledstvo zavezanca za vrnitev nepremičnine po pravni osebi, ki je to 
nepremičnino pridobila odplačno). Kljub temu, da se denacionalizacija počasi približuje 
zaključku, pa se še vedno odpirajo nova vprašanja. Tako se je Družba v prvi polovici leta 2014 
ukvarjala z vprašanjem izhodiščne vrednosti kmetijskega zemljišča, ki po 4. členu Odloka o 
načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v 
postopkih denacionalizacije znaša 3,94 DEM/m2. Nekateri upravičenci, zlasti v sodnih postopkih, 
to vrednost izpodbijajo in dokazujejo drugačno, bistveno višjo vrednost, čeprav se je o tem, da ni 
razlogov za njeno spremembo izreklo z omenjenim odlokom določen pristojni organ - Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje ter tudi že Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Gre za pomembno 
vprašanje, ki lahko vpliva na bodočo obveznost Družbe, ne samo pri odškodninah za kmetijska 
zemljišča, pač pa tudi pri stavbnih zemljiščih. Ponovno pa se je odprlo tudi vprašanje dejanske 
vzajemnosti na področju denacionalizacije premoženja s Republiko Hrvaško. Ministrstvo za 
pravosodje je podalo mnenje, da je dejanska vzajemnost podana, Družba pa je do tega mnenja 
kritična in meni, da je treba to vprašanje presojati konkretno, za vsak primer posebej. V obdobju 
od januarja do konca junija 2014 je bila aktivna tudi komisija za poravnave, ki se je sestala na 7 
sejah, na katerih je obravnavala pobude za sklenitev poravnav in povabila v postopke mediacije. 
V tem času nove poravnave niso bile sklenjene (doslej je bilo sklenjenih 72 poravnav), ker za to 
ni bilo pogojev, Družba pa je vstopila v dva mediacijska postopka, udeležbo v dveh pa je 
odklonila.    
 
Družba je v prvem polletju 2014, tako kot doslej, aktivno sodelovala v postopkih ter pri reševanju 
zahtevkov upoštevala uveljavljen princip, da upravičencem pripada odškodnina v višini oziroma 
v vrednosti premoženja, kot jim je bilo podržavljeno, v skladu s predpisi in predpisanimi 
metodologijami, ob upoštevanju zahtevkov. Družba je tako med postopki podajala tudi pripombe 
in predloge ter vlagala pravna sredstva, kadar se z zahtevki in ugotovitvami organov, ki vodijo 
postopke, ni strinjala. Ugovori Družbe so se nanašali na pravočasnost vložitve zahtevkov, na 
zahtevan obseg denacionalizacije premoženja, na vprašanje aktivne legitimacije, na obstoj ovir 
za vračanje v naravi, na cenitve ter izračune premoženja in drugo. V prvem polletju 2014 se je 
pravilnost stališč Družbe pokazala tudi pri odločitvah Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
Upravnega sodišča Republike Slovenije in višjih sodišč. Iz navedenih sodb in sklepov sodišč je 
razvidno, da se je obveznost Družbe znižala glede na zahtevano vrednost oziroma glede na 
izdane prvostopne odločbe. Po sodbah Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je obveznost 
Družbe manjša za cca. 4,5 mio EUR in je dokončna, po sodbah Upravnega sodišča Republike 
Slovenije 0,6 mio EUR ter pri sodbah višjih sodišč 8 mio EUR, skupaj približno 13 mio EUR. Pri 
slednjih dveh gre za pravnomočne odločitve, kjer so sicer vložene revizije vlagateljev, vendar 
večjih sprememb ni pričakovati.   
 
 

3.1.1. IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI PO PREDPISIH, KI UREJAJO 
DENACIONALIZACIJO PREMOŽENJA  

 
SDH skladno z določbo 3. alineje 59. člena ZDen izvršuje odločbe o denacionalizaciji, izdane v 
upravnih in sodnih zadevah, po določbi 3. odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (v 
nadaljevanju SZ-1) pa izvršuje tudi odločbe, ki jih izda Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 
Republike Slovenije. 
 
V obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 je SDH 98 prejemnikom preknjižil 194.352 obveznic 
SOS2E (po 173. členu SZ-1, po katerem ima najemnik, ki uveljavlja pravico do nakupa drugega 
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stanovanja, pravico zahtevati od SDH nadomestilo, izplačil/izročitev ni bilo; 49 obveznic SOS2E 
pa je bilo zamenjanih za priznanico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije). 
 
SDH je za izpolnjevanje nalog iz 2. člena ZSOS od začetka izročanja leta 1993 do 30.06.2014 
preknjižil 17.102.136 obveznic. 
 
 
 
3.2. ODŠKODNINE ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE ZARADI RAZVELJAVITVE KAZNI 

ZAPLEMBE PREMOŽENJA 
 
Naloge SDH, ki so se prvotno nanašale na poravnavo obveznosti po predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo, so bile uveljavitvijo Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za 
zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju 
ZIOOZP) razširjene na izdajo, vročanje in izplačevanje ter obračunavanje obresti za obveznice, 
ki jih je za plačilo odškodnine po navedenem zakonu dne 01.02.2001 izdala Republika Slovenija. 
Te naloge SDH izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije. 
 
SDH je v obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 izvršil 8 sklepov pristojnih sodišč in na podlagi 
le teh 22 upravičencem oziroma njihovim pravnim naslednikom preknjižil 25.893 obveznic RS21.  
 
SDH je od začetka izročanja leta 2001 do 30.06.2014 preknjižil 1.642.513 obveznic RS21. 
             
 
 
3.3. ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA 
 
Z uveljavitvijo Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljevanju 
ZSPOZ) je bilo SDH podeljeno javno pooblastilo za vodenje postopkov v zvezi z izdajo odločb o 
višini odškodnine ter opravljanje administrativnih in tehničnih poslov glede izvrševanja le teh v 
imenu in za račun Republike Slovenije.  
 
SDH je v obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 izdal 234 odločb o višini odškodnine. 
Preknjiženih je bilo 9.570 obveznic RS39, prvi in drugi obrok odškodnine pa je bil izplačan v 
višini 17.742 EUR.  
 
SDH je od začetka izvrševanja odločb od leta 2002 do 30.06.2014 preknjižil 31.707.855 
obveznic RS39. 
 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPOZ se nove odločbe o višini odškodnine 
izplačujejo le v gotovini in nič več tudi v obveznicah. Iz tega naslova je SDH v obdobju od 
01.01.2014 do 30.06.2014 izplačal 658.306 EUR. 
 
 
 
3.4. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
 
SDH poleg ostalih obveznosti izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v 
imenu in za račun Republike Slovenije, ki je zavezanka za vračilo in sicer na podlagi drugega 
odstavka 3. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju 
ZVVJTO).  
 
SDH je v obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 prejel tri izvršilne naslove, ki jih bo izplačal v 
okviru zakonsko določenega roka, vendar po 30.06.2014.  
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3.5. UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB V LASTI SDH / SKUPINE SDH IN 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
 

3.5.1. Upravljanje kapitalskih naložb SDH, d.d.  
 
Dne 26.04.2014 je stopil v veljavo ZSDH-1. Zakon je med drugim uredil status upravljanja 
naložb, ki so v lasti SDH, naložb v lasti Republike Slovenije, ki jih upravlja SDH, in časovne roke 
za pripojitev družbe PDP in odkup njenih naložb ter odkup naložb od družbe D.S.U., d.o.o.. 
 
V tem poročilu se upravljavske aktivnosti nanašajo na SDH in odvisno družbo PS ZA AVTO, 
d.o.o..  
 
Stanje naložb 
 
Na dan 30.06.2014 je bila Družba delničarka ali družbenica v 29 gospodarskih družbah s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Gre za kapitalske naložbe v podjetja, banke in zavarovalnice, ki 
jih je Družba pridobila neodplačno v postopkih lastninskega preoblikovanja in na drugih 
zakonskih podlagah ter odplačno z nakupi oz. menjavami. Navedene naložbe so t.i. aktivne 
naložbe, za katere Družba izvaja vsa lastniška upravičenja. Število aktivnih naložb SDH se je v 
primerjavi s stanjem 31.12.2013 spremenilo. Naložbi v družbi Helios, d.d., in Salus, d.d., sta bili 
prodani. Naložba Mariborska livarna Maribor, d.d., po uspešni prisilni poravnavi in dokapitalizaciji 
s strani bank ni več v lasti SDH. Med neaktivni naložbi štejemo tudi družbi Kli Logatec, d.d., in 
Gio, d.d., ki sta v likvidacijskem postopku. Preostale naložbe so v družbah, ki so v stečaju ali 
likvidaciji (t.i. neaktivne naložbe) in še niso zaključeni postopki, to so: Svea, d.d., ABC Trgovina, 
d.d., Casino Ljubljana, d.d., Casino Maribor, d.d., Gradbinec Kranj, d.d., Mura, d.d., Planika 
Kranj, d.d., in Univerzale, d.d..   
 
 
Gibanje števila kapitalskih naložb SDH 

Vrsta kapitalskih naložb Stanje na dan 30.6.2014 Stanje na dan 31.12.2013
Aktivne naložbe  29 32 
Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) 10 10 
Skupaj 39 42 
 
 
Portfelj kapitalskih naložb Skupine SDH na dan 30.06.2014 

Naziv % RS

% SDH in 
odvisne 
družbe 

% 
skupaj

Bančništvo 
Banka Celje, d.d. **  9,398 9,398
Banka Koper, d.d. *  0,0004 0,00

Energetika 
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj 79,44 0,31 79,75
Elektro Ljubljana, d.d. 79,50 0,30 79,80
Petrol, d.d., Ljubljana  19,75 19,75

Finančni holdingi 
KDD, d.d., Ljubljana  9,62 9,62

Igralništvo 
Casino Bled, d.d., Bled  43,00 43,00
Casino Portorož, d.d., Portorož  9,46 9,46
Hit, d.d., Nova Gorica  20,00 20,00
Loterija Slovenije, d.d., Ljubljana  15,00 15,00
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Pošta in telekomunikacije 
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 62,54 4,25 66,79

Prehrambna industrija 
Pomurske mlekarne d.d., Murska Sobota  3,34 3,34
Žito, d.d., Ljubljana  12,26 12,26

Proizvodni sektor 
Cimos, d.d. *  0,14 0,14
Cinkarna Celje, d.d., Celje  11,41 11,41
Goriške opekarne, d.d., Renče  12,32 12,32
Letrika, d.d., Šempeter pri Gorici 7,08 7,08
Krka,d.d., Novo mesto **  14,997 14,997
Unior, d.d., Zreče  2,31 2,31

Promet, transport in infrastruktura 
Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 50,67 6,82 57,49
Intereuropa, d.d., Koper  1,73 1,73
Luka Koper, d.d., Koper 51,00 11,13 62,13

Splošni gospodarski sektor 
Cetis, d.d., Celje  7,47 7,47
ČZP Večer, d.d., Maribor  10,00 10,00
Intertrade ITA, d.d., Ljubljana  7,69 7,69
Marles, d.d. *  0,18 0,18
PS Mercator, d.d., Ljubljana *  0,004 0,004
PS za avto, d.o.o., Ljubljana  90,00 90,00

Upravljanje kapitalskih naložb 
PDP, d.d., Ljubljana  20,49 20,49

Turizem 
Sava, d.d.  11,06 11,06
Terme Olimia, d.d., Podčetrtek  4,79 4,79

Zavarovalništvo 
Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana  25,00 25,00
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana ** 34,47 28,09 62,56

Likvidacije/stečaj/zapiranje 
Abc trgovina, d.d., Ljubljana.  2,37 2,37
Casino Ljubljana, d.d.  3,29 3,29
Casino Maribor, d.d.   22,83 22,83
Gio, d.o.o., Ljubljana -  v likvidaciji  41,23 41,23
Gradbinec Kranj v stečaju  2,68 2,68
Kli Logatec, d.d. - v likvidaciji  0,59 0,59
Mura, d .d., Murska Sobota  12,23 12,23
Planika Kranj, d.d.  56,68 56,68
Svea, d.d., Zagorje ob Savi   15,57 15,57
Univerzale, d.d. Domžale  8,53 8,53

Opomba: *  Kapitalska naložba odvisne družbe ;  **  Kapitalska naložba matične družbe in odvisne družbe  

 
Družba v prvi polovici leta 2014 na podlagi predpisov o zaključku lastninjenja in denacionalizaciji 
ni neodplačno prejela nobene nove naložbe od D.S.U., d.d., ki so predvidene za prenos na 
Družbo, in tudi ni odplačno pridobila novih kapitalskih naložb.  
 
Odvisna družba PS ZA AVTO, d.o.o., je imetnica sedmih kapitalskih naložb, od tega je v treh 
družbah imetnica delnic tudi Družba. Stanje naložb odvisne družbe se ni spremenilo v primerjavi 
s stanjem na dan 31.12.2013. 
 
Izvedene dokapitalizacije v imetništvu Družbe  
 
Družba v prvi polovici leta 2014 ni izvedla nobene dokapitalizacije. 
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3.5.2. Upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije  
 
Stanje naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH 
 
Skupno število kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH je na dan 30.06.2014 
ostalo enako kot na datum 31.12.2013, to je 77. Od teh je bilo aktivnih 66 naložb (vključujoč 
točke v treh vzajemnih skladih), neaktivnih pa 11 naložb (družbe v likvidaciji, stečaju ali 
zapiranju).  
 
SDH skladno z drugim odstavkom 19. člena ZSDH-1 ne upravlja več z naložbami v 
gospodarskih družbah, ki opravljajo javno gospodarsko službo dejavnosti sistemskega 
operaterja za prenos in distribucijo zemeljskega plina in električne energije ter javno 
gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z električno energijo, to so naložbe v družbah 
BORZEN, d.o.o., Eles, d.o.o., in SODO, d.o.o.. Deleža v družbi Javno komunalno podjetje, 
d.o.o., Kočevje od 07.05.2014 ni več v portfelju Republike Slovenije, saj je bila naložba na 
podlagi sklepa sodišča prodana občini Kočevje. V zvezi z družbo Glin IPP, d.o.o., je bil dne 
06.06.2014 začet stečajni postopek, družba tveganega kapitala P.E.N., Prva energijska naložba, 
d.o.o., pa je bila po izvedenem postopku poenostavljene likvidacije izbrisana iz registra.  
 
Po uveljavitvi ZSDH-1 je SDH v upravljanje dodatno evidentirala manjše deleže Republike 
Slovenije v treh družbah: A-Cosmos, d.d., Perutnina Ptuj, d.d., in Sava, d.d..  
 
Portfelj kapitalskih naložb v neposredni lasti Republike Slovenije na dan 30.06.2014 

Naziv % RS % SDH % Skupaj
Bančništvo 

Abanka Vipa, d.d. 100,00   100,00
Nova KBM, d.d. 100,00   100,00
Nova LB, d.d. 100,00   100,00
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 99,41   99,41

Družbe tveganega kapitala 
DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00   49,00
Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00   49,00
Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o. 48,90   48,90
SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o. 49,00   49,00
STH Ventures, d.o.o. 49,00   49,00

Energetika 
Ekoen, d.o.o. 49,07   49,07
Elektro Celje, d.d. 79,50   79,50
Elektro gorenjska, d.d., Kranj 79,44 0,31 79,75
Elektro Ljubljana d.d. 79,50 0,30 79,80
Elektro Maribor, d.d. 79,50   79,50
Elektro Primorska, d.d. 79,50   79,50
Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring, d.o.o. 100,00   100,00
Energetika Črnomelj, d.o.o. 49,30   49,30
Gen energija, d.o.o. 100,00   100,00
Geoplin, d.o.o. 39,57   39,57
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. 100,00   100,00
Toplotna oskrba, d.o.o., Luče 49,17   49,17

Finančni holdingi 
Maksima holding, d.d. 0,002   0,002
NFD holding, d.d. 0,00004   0,00004
Sava, d.d. 0,0004   0,0004
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Gospodarske javne službe 
Dom upokojencev Idrija, d.o.o. 18,91   18,91
Javno podjetje Uradni list RS, d.o.o. 100,00   100,00
Vodnogospodarsko podjetje Drava, d.d., Ptuj 25,00   25,00
Vodnogospodarsko podjetje Mura, d.d. 25,01   25,01
Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d. 25,00   25,00
Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Kranj 25,00   25,00

Invalidska podjetja 
Bodočnost Maribor, d.o.o. 75,83   75,83
CSS-IP, d.o.o. 96,65   96,65

Pošta in telekomunikacije 
Pošta Slovenije, d.o.o. 100,00   100,00
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 62,54 4,25 66,79
Telemach Rotovž, d.d. 1,09   1,09
Telemach Tabor, Širokopasovne komunikacije, d.d. 0,01   0,01

Regionalna razvojna agencija (predviden prenos na SRRS)* 
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 34,36   34,36
Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o. 39,00   39,00
Regionalni center za razvoj, d.o.o. 11,61   11,61
RRA regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. 5,10   5,10

Prehrambena industrija 
Perutnina, d.d., Ptuj 0,001   0,001

Proizvodni sektor 
Inkos, d.o.o., Krmelj 2,54   2,54
Krka, d.d., Novo mesto 0,0038 14,99 14,99
Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o. 100,00   100,00
Peko, d.d., Tržič 66,80   66,80
Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. 25,00   25,00
Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 70,00   70,00

Promet, transport in infrastruktura 
Adria Airways, d.d. 69,87   69,87
Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 50,67 6,82 57,49
DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastr., d.o.o. 100,00   100,00
Družba za avtoceste v republiki Sloveniji, d.d., Celje 100,00   100,00
Infra, izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. 100,00   100,00
Kontrola zračnega prometa, d.o.o. 100,00   100,00
Luka Koper, d.d., Koper 51,00 11,13 62,13
Slovenske železnice, d.o.o. 100,00   100,00

Upravljanje kapitalskih naložb 
D.S.U., d.o.o., Ljubljana 100,00   100,00
Kapitalska družba, d.d. 100,00   100,00

Splošni gospodarski sektor 
A-Cosmos, d.d. 0,81   0,81
Murka, trgovina in storitve, d.d. 0,17   0,17

Turizem 
Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. 51,01   51,01
Počitniška skupnost Krško, d.o.o. 1,46   1,46
Studentenheim Korotan GMBH 100,00   100,00

Zavarovalništvo 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 34,47 28,07 62,54

Likvidacija/stečaj/zapiranje 
Glin IPP, d.o.o. 16,05   16,05
Maksima Invest, d.d. - v stečaju 0,001   0,001
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Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. - v stečaju 40,00   40,00
Rimske terme, d.o.o. - v stečaju 3,83   3,83
RTH, rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. 100,00   100,00
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Črnomelj - v likvidaciji 100,00   100,00
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji 100,00   100,00
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji 100,00   100,00
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji 100,00   100,00
RŽV, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 100,00   100,00
TAM Maribor, d.d. - v stečaju 10,85   10,85

Vzajemni skladi število točk RS
KBM INFOND, INFOND DINAMIC, Delniški VS 63
KBM INFOND, INFOND GLOBAL, VS fleksibilne strukture naložb 103
VS NLB SKLADI - GLOBALNI DELNIŠKI SKLAD 137

Opomba: * SRRS – Slovenski regionalno-razvojni sklad 
 
 
Izvedene dokapitalizacije v vlogi ustanovitelja  
 
Družba v prvi polovici leta 2014 ni izvedla nobene dokapitalizacije v vlogi ustanovitelja. 
 
 
3.5.3. Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb  
 
V prvem polletju leta 2014 je SDH nadaljeval aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v 
svojem imetništvu in v imetništvu Republike Slovenije, ki so bile pričete na podlagi sprejetega 
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: DZ RS) z dne 21.06.2013, 
nadaljeval pa je tudi s prodajnimi aktivnostmi drugih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, za 
prodajo katerih soglasje DZ RS ni potrebno. 
 
DZ RS je na podlagi ZSDH dal SDH soglasje za odtujitev kapitalskih naložb v njegovem 
neposrednem imetništvu ter kapitalskih naložb Republike Slovenije, s katerimi upravlja, poleg 
tega pa je DZ RS dal soglasje tudi KAD, d.d., Modri zavarovalnici, d.d., D.S.U., d.o.o. in PDP, 
d.d., za odtujitev njihovih kapitalskih naložb, v skupno 15 družbah. Med njimi sta dve družbi v 
neposrednem imetništvu Republike Slovenije in SDH, to sta Telekom Slovenije, d.d., in 
Aerodrom Ljubljana, d.d., dve družbi v delnem oz. polnem imetništvu Republike Slovenije: Adria 
Airways, d.d., in NKBM, d.d., ter štiri družbe v solastništvu SDH: Cinkarna Celje, d.d., Helios, 
d.d., Unior, d.d., in Žito, d.d.. Do 30.06.2014 sta bili zaključeni prodaji dveh kapitalskih naložb iz 
prej navedenega soglasja DZ RS, to sta: Fotona, d.d., in Helios, d.d., katerega imetnik je bil tudi 
SDH. 
 
Prodajni postopki kapitalskih naložb v solastništvu Republike Slovenije in SDH v primerih, da 
imajo družbe večje število lastnikov, potekajo na podlagi sporazumov o prodajah in pismih o 
namerah, ki so sklenjeni z drugimi delničarji in zastavnimi upniki. Poleg sporazumov o skupni 
prodaji za delnice družb: Telekom Slovenije, d.d., Aerodrom Ljubljana, d.d., Cinkarna Celje, d.d., 
Helios, d.d., Letrika, d.d., in Žito, d.d., ki so bili sklenjeni do konca leta 2013, je bil v prvem 
polletju leta 2014 sklenjen še sporazum o skupni prodaji delnic družbe Žito, d.d.. Sklenjeni 
sporazumi predvidevajo, da bodo podpisnice sporazumov postopke skupne prodaje izvedle 
skupaj, v sodelovanju s svetovalci. V proučevanem obdobju so bili tako za storitve finančnega 
svetovanja izbrani svetovalci v postopkih prodaje Cinkarna Celje, d.d., Žito, d.d., in Nova KBM, 
d.d, ki ob koncu leta 2013 še niso bili zaključeni. 
 
Za uspešno izvedbo postopka prodaje je nujno potrebno tudi aktivno sodelovanje družbe, katerih 
delnice so predmet prodaje. Z namenom natančnejše opredelitve načina sodelovanja 
posamezne družbe v prodajnem postopku (posredovanje podatkov, omogočanje izvedbe skrbnih 
pregledov, plačilo nekaterih stroškov v zvezi s postopkom…) si prodajalci z družbo običajno 
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prizadevajo skleniti posebno pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje. Tako 
pogodbo je SDH v prvem polletju 2014 sklenil z družbama Letrika, d.d., in Žito, d.d.. 
 
Temeljni cilj, ki ga SDH zasleduje pri prodajah kapitalskih naložb, je doseganje čim višje 
kupnine. Pri najpomembnejših naložbah v imetništvu Republike Slovenije pa si SDH, v okviru 
zakonskih možnosti, poleg temeljnega cilja prizadeva zasledovati še druge cilje, ki so pomembni 
z vidika stabilne gospodarske rasti, kot so: razvoj družb v prihodnje, izboljšanje javnih storitev, 
zagotavljanje konkurenčnosti, zaposlovanje, itn.. 
 
V prvem polletju leta 2014 so bila v dnevniku Finance in v Financial Times objavljena vabila k 
oddaji interesa za nakup lastniških deležev v družbah: Telekom Slovenije, d.d., Aerodrom 
Ljubljana, d.d., in NKBM, d.d.. Za vse navedene družbe je bila pripravljena prodajna 
dokumentacija: teaser in informacijski memorandum, ki so ga za vsako posamezno naložbo 
prejeli zainteresirani investitorji, ki so sklenili pogodbe o nerazkrivanju podatkov. V 
obravnavanem obdobju so bile v postopku prodaje delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., že 
pridobljene nezavezujoče ponudbe, investitorji so tudi že zaključili s skrbnimi pregledi družbe, 
zavezujoče ponudbe v poročevalskem obdobju pa na SDH še niso bile posredovane. V 
postopku prodaje delnic družbe Telekom Slovenije, d.d., so investitorji prav tako že oddali 
nezavezujoče ponudbe, skrbni pregledi investitorjev pa se še niso začeli. Tudi nezavezujoče 
ponudbe za delnice družbe NKBM, d.d., v poročevalskem obdobju niso bile predložene na SDH. 
 
V zvezi s kapitalskimi naložbami SDH, za prodajo katerih ni potrebno soglasje DZ RS, se je 
največ aktivnosti nanašalo na prodajo delnic družbe Letrika, d.d., in Salus, d.d.. 
 
 
Realizacija prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH v prvem polletju 2014 
 
V obdobju od 01.01.2014 do 30.06.2014 sta bili sklenjeni pogodbi o prodaji dveh kapitalskih 
naložb v imetništvu SDH: Salus, d.d., in Letrika, d.d.. Skupna pogodbena prodajna vrednost 
obeh naložb znaša 10,7 mio EUR.  
 
V istem obdobju sta bili realizirani dve pogodbi o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu SDH: 
Helios, d.d., in Salus, d.d.. Skupna kupnina, ki jo je SDH prejel za navedeni naložbi znaša16,9 
mio EUR. SDH je na podlagi prejete kupnine vse delnice omenjenih družb v svojem imetništvu 
prenesel na kupca.  
 
Na dan 30.06.2014 SDH razpolaga z dvema pogodbama o prodaji, ki še nista bili realizirani, s 
pogodbo o prodaji delnic družbe Letrika, d.d., pri kateri še niso izpolnjeni odložni pogoji in rok za 
plačilo še ni zapadel, ter s pogodbo o prodaji delnic družbe Casino Bled, d.d.. SDH razpolaga 
tudi s Pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki se nanaša na prodajo delnic družbe Casino 
Portorož, d.d., ki še ni realizirana. 
 
V primeru naložbe v družbo Casino Bled, d.d., za katero je SDH skupaj  s KAD, d.d., prodajno 
pogodbo sklenil že v letu 2011, je bilo kupcu zavrnjeno soglasje za pridobitev navadnih delnic po 
Zakonu o igrah na srečo s strani Ministrstva za finance, zato je SDH še vedno imetnik te 
naložbe, pogodba o prodaji delnic pa še vedno ni realizirana. V zvezi s Pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij, ki je bila sklenjena leta 2012 in vključuje tudi možnost prodaje delnic 
družbe Casino Portorož, d.d., je bila v prvem polletju leta 2014 sklenjena sodna poravnava, na 
podlagi katere je bila SDH in KAD, D.D., priznana brezpogojna pravica do že prejetih denarnih 
sredstev iz Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij, v primeru spremembe Zakona o igrah na 
srečo pa bosta SDH in KAD, d.d., prodala delnice družbama Casino Rivera, d.d., in Eurortas, 
d.d., pod pogoji navedenimi v pogodbi. 
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3.6. UPRAVLJANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA 
 
 
Naložbeni portfelj sestavljajo naložbe namenjene zagotavljanju tekoče likvidnosti SDH. 
Sestavljen je konzervativno in usklajen z rednimi letnimi zakonskimi obveznostmi Družbe.  
 
 
Naložbeni portfelj SDH v 000 EUR 

Vrsta naložbe 30.06.2014 % 31.12.2013 %
Dolžniške naložbe 76.253 73 122.693 82
Depoziti 56.150 54 93.384 62
Obveznice * 17.003 16 22.709 15
Potrdila o vlogi 1.600 2 1.600 1
Komercialni zapis 1.500 1 5.000 3
Lastniške naložbe 28.583 27 27.354 18
Vzajemni skladi 24.061 23 23.059 15
Delnice 4.522 4 4.295 3
Skupaj naložbeni portfelj 104.836 100 150.047 100
     

Stanje zadolžitve 455.000   470.000   
Opomba: * vključuje tudi odkupljene obveznice SOS2E (lastne obveznice) 
 
Tržna vrednost naložbenega portfelja je ob koncu prvega polletja 2014 znašala 104,8 mio EUR 
in je za 30% nižja kot na začetku tega leta. Razlog za znižanje so odlivi iz naslova zakonskih 
obveznostih, predvsem obveznosti iz naslova denacionalizacije, ki so presegli prilive iz prodaj 
kapitalskih naložb in delno poplačilo posojil. Po strukturi naložb prevladujejo dolžniške naložbe 
(predvsem depoziti), največji del lastniških naložb pa predstavljajo vzajemni skladi.  
 
Družba SDH je v prvem polletju sklepala predvsem kratkoročne depozitne pogodbe s poslovnimi 
bankami in si s tem zagotavljala kratkoročno likvidnost. Družba je aktivno spremljala obstoječe 
segmente naložb in gibanja na kapitalskih trgih ter varnost bančnih depozitov. 
  
Uspešnost upravljanja z naložbenim portfeljem se je pokazala v pozitivni donosnosti naložb, ki je 
ob polletju znašala 2,67% letno. Podatek o donosnosti naložbenega portfelja v prvem polletju 
pokaže, da je SDH realiziral ustrezen donos za konzervativno sestavo svojega naložbenega 
portfelja.  
 
V tem polletju je k donosu naložb največ prispeval lastniški segment naložb, predvsem portfelj 
svetovnih delnic s katerim upravlja SDH, medtem ko so obresti na bančne depozite močno 
padle.  
 
 

3.6.1. Uravnavanje likvidnosti 
 
Družba je tudi v prvem polletju 2014 redno in pravočasno izpolnila vse zakonske in pogodbene 
obveznosti. Izplačila zakonskih obveznosti so znašala 87,9 mio EUR, kar je 52% načrtovanega 
zneska za leto 2014. Znesek plačanih zakonskih obveznosti je bil v prvem polletju nekoliko višji 
od planiranega, kar gre pripisati višjim odlivom od planiranih po ZIOOPZ in ZDen.  
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Izplačila po zakonih v 000 EUR 

Kategorija   Izplačila 1-6/2014      Izplačila 1-6/2013  Indeks % 
Odlivi po ZDen  78.132 67.286 116
Odlivi po ZSPOZ 728 965 75
Odlivi po ZIOOPZ 8.561 10.472 82
Odlivi po ZVVJTO (telekomunikacije) 0 24 0
Skupaj odlivi navedenih zakonih  87.421 78.747 111
 
 
Družba je zagotavljala denarna sredstva s prilivi sredstev po zakonih, z rednim unovčevanjem 
bančnih depozitov in potrdil bank, obveznic, s prodajo dolžniških instrumentov in s prilivi od 
dividend. Optimalna likvidnost se je zagotavljala z natančnim planiranjem denarnih tokov. 
 
Družba SDH je na dan 30.06.2014 izkazovala 455 mio EUR finančnih obveznosti iz naslova 
najetih posojil. Od navedenega zneska zapade 300 mio EUR posojil v letu 2015. SDH bo del (ali 
celoto) teh posojil poskušal reprogramirati na daljšo ročnost, do 2020. Vsa posojila so najeta z 
variabilno obrestno mero in so zavarovana s poroštvom Republike Slovenije. Posojila, ki 
zapadejo v vplačilo leta 2015, so zavarovana pred obrestnim tveganjem z uporabo inštrumenta 
obrestne zamenjave.  
 
Družba je posojila, ki so zapadla v prvi polovici leta 2014 uspešno prestrukturirala in si za 
celotno obdobje 30.06.2014 do 30.06.2015 zagotovila likvidnost. Povprečni obrestni pribitek 
vseh najetih posojil Družbe je 158 baznih točk. 
 
 
 
 
3.7. DAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM 
 
Osnovna dejavnost odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., je dajanje nepremičnin v najem. 
Osnovne aktivnosti družbe PS ZA AVTO, d.o.o., so usmerjene k prodaji premoženja, 
razreševanju denacionalizacijskih sporov ter ostalih tožb in k skrbnemu ravnanju s premoženjem 
podjetja. V podjetju je zaposlena le ena oseba za nedoločen čas in direktor s polovičnim 
delovnim časom.  
 
Družba PS ZA AVTO, d.o.o., je prvo polletje 2014 zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v 
višini 723 tisoč EUR. Na dan 30.06.2014 je družba PS ZA AVTO, d.o.o., izkazovala kapital v 
višini 9,9 mio EUR. V okviru sredstev podjetja so med pomembnejšimi postavkami dolgoročne 
finančne naložbe v višini 1,4 mio EUR in kratkoročne finančne naložbe v višini 7,1 mio EUR. 
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4. UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI  
 
 
Družba/Skupina SDH tveganja sistematično spremlja in izvaja ukrepe za njihovo zmanjševanje 
oziroma odpravljanje. V letošnjem prvem polletju je Družba/Skupina SDH dopolnila register 
tveganj tudi s tveganji, ki izhajajo iz ZSDH-1. Uprava Družbe je v okviru nove notranje 
organizacije dela oblikovala poseben oddelek, ki se ukvarja z obvladovanjem tveganj, v teku pa 
so tudi postopki za informacijsko nadgradnjo obstoječega sistema spremljanja in zmanjševanja 
tveganj. 
 
Družba/Skupina SDH je pri svojem finančnem poslovanju izpostavljena različnim vrstam 
tveganja. V nadaljevanju so predstavljena najpomembnejša. 
 
Likvidnostno tveganje 
 
Družba/Skupina SDH je izpostavljena likvidnostnemu tveganju zaradi različnih dospelosti 
sredstev in obveznosti, saj večino premoženja Družbe še vedno sestavljajo dolgoročne 
kapitalske naložbe. Zaradi prilagajanja denarnih virov dnevnim izplačilom, se je posvečalo veliko 
pozornosti tedenskemu in mesečnemu načrtovanju odlivov in prilivov. Družba/Skupina SDH 
zmanjšuje tveganje z zadostno količino razpoložljivih likvidnih sredstev ter s portfeljskimi tržnimi 
naložbami, ki jih lahko takoj unovči po trenutnih tržnih vrednostih. V času slabih finančnih razmer 
in nezmožnosti unovčevanja večjih kapitalskih naložb Družba/Skupina SDH likvidnostno 
tveganje obvladuje s pravočasnim najemanjem in podaljševanjem posojil. Družba je posojila, ki 
so zapadla v prvi polovici leta 2014 uspešno prestrukturirala in si za celotno obdobje 30.06.2014 
do 30.06.2015 zagotovila likvidnost. 
 
Največje tveganje za likvidnost Družbe/Skupine SDH predstavljajo zastoji ali celo odpovedi 
predvidenih prodajnih postopkov pri dolgoročnih kapitalskih naložbah oziroma osnovnega 
finančnega premoženja Družbe.  
 
Tržno tveganje      
 
Tržno tveganje je prisotno zaradi spreminjanja vrednosti finančnih instrumentov, kar je posledica 
spreminjanja njihovih tržnih cen. SDH ocenjuje, da tržnemu tveganju Družba/Skupina SDH ni 
izpostavljena pri obveznicah SOS2E, ki jih namerava imeti v portfelju do dospetja. 
 
Kapitalske naložbe, ki jih je Družba prejela v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, 
ostajajo izpostavljene predvsem spremembam makroekonomskih razmer v Sloveniji, EU in 
svetu. Družba tveganja spremembe tržnih cen kapitalskih naložb, ki jih je prejela v postopku 
lastninskega preoblikovanja podjetij, ne more neposredno obvladovati. Te kapitalske naložbe 
predstavljajo večino premoženja Družbe. 
 
Družba obvladuje tržno tveganje naložb naložbenega portfelja, ki sicer predstavljajo manjši del 
premoženja Družbe, predvsem z razpršenostjo naložb po izdajateljih, sektorjih in regijah. 
Valutno tveganje je zanemarljivo, ker je večina naložb nominiranih v valuti EUR. Tveganje 
koncentracije naložb se obvladuje z razpršitvijo naložbenega portfelja v različne vrste naložb, to 
je v depozite, potrdila o vlogi, obveznice, delnice in vzajemne sklade. Obvezniški portfelj je 
razpršen po izdajateljih in njihovih bonitetnih ocenah ter po vrstah obveznic. 
 
Obrestno tveganje 
 
Družba obvladuje obrestno tveganje. Zakonske obveznosti se izplačujejo pretežno po fiksnih 
obrestnih merah, vsa dolgoročna posojila so sicer najeta po spremenljivih obrestnih merah z 
upoštevanjem referenčnih obrestnih mer. Družba obvladuje obrestno tveganje z uporabo 
inštrumenta obrestne zamenjave. 
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Kreditno tveganje 
 
Kreditno tveganje Družba zmanjšuje z razpršitvijo naložb in internim limitom izpostavljenosti do 
poslovnih bank. Kreditno tveganje naložb Družbe se je precej zmanjšalo, kar je posledica 
delnega prestrukturiranja slabih posojil slovenskih bank. Glede na obstoječo ročnost naložb 
Družba to tveganje ocenjuje kot nizko.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matej Runjak          Matej Pirc  
 član uprave             predsednik uprave 

        
 
 
 
 
Ljubljana, 29.08.2014 
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5. NEREVIDIRANI ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE IN 
SKUPINE 

 
5.1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  
 
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

SREDSTVA 1.122.482 1.015.216 1.131.286 1.029.107

NEKRATKOROČNA SREDSTVA 1.033.135 821.533 1.041.939 835.424

Neopred.sredstva in dolgoročne AČR 50 66 50 66

Opredmetena osnovna sredstva 722 761 722 761

Naložbene nepremičnine 4.489 4.563 4.489 4.563

Dolgoročne finančne naložbe 894.033 682.302 902.837 696.193

Dolgoročne poslovne terjatve 133.841 133.841 133.841 133.841

KRATKOROČNA SREDSTVA - SKUPAJ 89.347 193.683 89.347 193.683

Kratkoročna sredstva brez AČR 89.329 193.656 89.329 193.656

Nekratkoročna sredstva za prodajo 0 13.255 0 13.255

Kratkoročne finančne naložbe 26.298 96.684 26.298 96.684

Kratkoročne poslovne terjatve 58.987 70.509 58.987 70.509

Denarna sredstva 4.044 13.208 4.044 13.208

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 18 27 18 27

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.122.482 1.015.216 1.131.286 1.029.107

KAPITAL 320.075 129.185 328.879 143.076

Vpoklicani kapital 60.167 60.167 60.167 60.167

Zakonske rezerve 0 0 0 0

Presežek iz prevrednotenja 570.355 419.117 397.164 282.869

Preneseni čisti poslovni izid -350.099 -301.678 -215.822 -177.847

Čisti poslovni izid poslovnega leta 39.652 -48.421 87.370 -22.113

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ 700.219 581.875 700.219 581.875

Rezervacije in dolgoročne PČR 57.045 75.890 57.045 75.890

Dolgoročne obveznosti 643.174 505.985 643.174 505.985

Dolgoročne finančne obveznosti 643.174 505.985 643.174 505.985

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ 102.188 304.156 102.188 304.156

Kratkoročne obveznosti 102.067 304.040 102.067 304.040

Kratkoročne finančne obveznosti 73.721 276.001 73.721 276.001

Kratkoročne poslovne obveznosti 28.346 28.039 28.346 28.039

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 121 116 121 116

Družba Skupina

 



Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in Skupine Slovenski državni holding 

31 

5.2.  IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  
 
v 000 EUR

01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013

Čisti prihodki od prodaje 234 288 234 288

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 1.189 1.238 1.189 1.238

Poslovni prihodki 1.423 1.526 1.423 1.526

Stroški blaga, materiala in storitev -898 -946 -898 -946

Stroški dela -1.765 -2.007 -1.765 -2.007

Amortizacija -156 -152 -156 -152

Dolgoročne rezervacije 0 0 0 0

Odpisi vrednosti -12 -20 -12 -20

Drugi poslovni odhodki -13 -255 -13 -255

Poslovni izid iz poslovanja -1.421 -1.854 -1.421 -1.854

Finančni prihodki 39.055 27.426 39.055 27.426

Finančni odhodki -14.404 -20.103 -14.404 -19.952

Delež dobičkov /izgub iz naložb, vrednotenih 
po kapitalski metodi 0 0 47.718 4.118

Drugi prihodki 11 0 11 0

Drugi odhodki 0 0 0 0

Poslovni izid pred obdavčitvijo 23.241 5.469 70.959 9.738

Davek iz dobička 0 0 0 0

Odloženi davki 16.411 1.171 16.411 1.171

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 39.652 6.640 87.370 10.909

Dobiček na delnico  v EUR 1.100 184 2.424 303

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz 
prevrednotenja 167.649 10.058 130.414 -6.665

Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega 
vseobsegajočega donosa -16.411 -1.171 -16.411 -1.171

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 151.238 8.887 114.003 -7.836

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega 
leta po obdavčitvi 190.890 15.527 201.373 3.073

Družba Skupina

 
 
Osnovni čisti dobiček na delnico višini 1.100 EUR, ki je enak popravljenemu, je razmerje med 
ugotovljenim čistim dobičkom obdobja in številom izdanih delnic (36.046 lotov). 
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5.3. KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA  
 
 

5.3.1. Izkaz sprememb lastniškega kapitala SDH, d.d. 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevred. 
finančnih naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj

Stanje 01.01.2014 60.167 0 -301.678 -48.421 419.117 129.185

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 39.652 151.238 190.890

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 39.652 0 39.652

Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 151.238 151.238

Spremembe v kapitalu 0 0 -48.421 48.421 0 0

Razporeditev čiste izgube na 
preneseno izgubo 0 0 -48.421 48.421 0 0

0

Končno stanje 30.06.2014 60.167 0 -350.099 39.652 570.355 320.075  
 
 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevred. 
finančnih naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj

Stanje 01.01.2013 60.167 0 -301.678 0 344.355 102.844

0

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 6.640 8.887 15.527

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 6.640 0 6.640

Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 8.887 8.887

Končno stanje 30.06.2013 60.167 0 -301.678 6.640 353.242 118.371  
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5.3.2. Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Slovenski državni holding 
 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevrednot.  
fin. naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku
Skupaj 
kapital

Stanje 31.12.2013 60.167 0 -177.847 -22.113 282.869 143.076

Preračuni za nazaj 0 0 -2.611 0 292 -2.319

Začetno stanje 01.01.2014 60.167 0 -180.458 -22.113 283.161 140.757

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 87.370 114.003 201.373

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 87.370 0 87.370

Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 0 0 0 0 114.003 114.003

Spremembe v kapitalu 0 0 -22.113 22.113 0 0

Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička/izgube primerjalnega 
poročevalskega obdobja na druge 
sestavine kapitala

0 0 -22.113 22.113 0 0

Spremembe v kapitalu 0 0 -13.251 0 0 -13.251

Druge spremembe kapitala 0 0 -13.251 0 0 -13.251

Končno stanje 30.06.2014 60.167 0 -215.822 87.370 397.164 328.879  
 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevrednot.  
fin. naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj kapital

Stanje 31.12.2012 60.167 0 -176.230 0 230.045 113.982

Preračuni za nazaj 0 0 -4.576 0 -13 -4.589

Začetno stanje 01.01.2013 60.167 0 -180.806 0 230.032 109.393

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 10.909 -7.836 3.073

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 10.909 0 10.909

Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 0 0 0 0 -7.836 -7.836

Spremembe v kapitalu 0 0 12.063 0 0 12.063

Druge spremembe kapitala 0 0 12.063 0 12.063

Končno stanje 30.06.2013 60.167 0 -168.743 10.909 222.196 124.529  
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5.4.  IZKAZ DENARNIH TOKOV  
 
v 000 EUR

01.01.-30.6.2014 01.01.-30.6.2013 01.01.-30.6.2014 01.01.-30.6.2013

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju 44.522 46.222 44.522 46.222
Prejemki pri poslovanju 1.464 1.740 1.464 1.740
Prejemki od Republike Slovenije (komisijski posli) 43.058 44.482 43.058 44.482

Izdatki pri poslovanju -88.889 -80.268 -88.889 -80.268
Izdatki za nakupe materiala in storitev -1.070 -748 -1.070 -748
Izdatki za plače zaposlencev -1.801 -2.173 -1.801 -2.173
Izdatki za dajatve vseh vrst -40 -25 -40 -25
Izplačila na podlagi Zden in SZ -76.603 -65.799 -76.603 -65.799
Izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli) -9.290 -11.375 -9.290 -11.375
Drugi izdatki pri poslovanju -85 -148 -85 -148

Neto denarni tok pri poslovanju -44.367 -34.046 -44.367 -34.046

Denarni tokovi pri naložbenju

Prihodki pri naložbenju 198.286 232.377 198.286 232.377

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku 
drugih 2.151 5.114 2.151 5.114
Prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev 0 24 0 24
Prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb 26.492 9.283 26.492 9.283
Prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb 169.643 217.956 169.643 217.956

Izdatki pri naložbenju -142.487 -190.353 -142.487 -190.353
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -1 0 -1
Izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev -41 -36 -41 -36
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -38.668 -73.652 -38.668 -73.652
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -103.777 -116.665 -103.777 -116.665

Neto denarni tok pri naložbenju 55.799 42.024 55.799 42.024

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju 0 0 0 0
  Prejemki od vplačanega kapitala 0 0 0 0

Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti 0 0 0 0
Prejemki od povečanja kratk. finančnih obveznosti 0 0 0 0

Izdatki pri financiranju -20.596 -5.542 -20.596 -5.542
Izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem -5.596 -5.542 -5.596 -5.542
Izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti 0 0 0 0
Izdatki za odplačila kratk. finančnih obveznosti -15.000 0 -15.000 0

Neto denarni tok pri financiranju -20.596 -5.542 -20.596 -5.542

Končno stanje denarnih sredstev 4.044 4.207 4.044 4.207

Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc) -9.164 2.436 -9.164 2.436

Začetno stanje denarnih sredstev 13.208 1.771 13.208 1.771

Družba Skupina
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5.5. POROČANJE PO ODSEKIH  
 
Skupina SDH izvaja različne naloge, s tem, da z izvajanjem teh nalog večinoma niso povezani 
pomembni prihodki. Osnovna naloga, zaradi katere je bila Družba ustanovljena, je ugotavljanje 
in izplačevanje odškodnin iz naslova denacionalizacije (ZDen). V ta namen je Družba prejela del 
družbenega premoženja v obliki delnic in deležev, kar je bilo ob prejemu evidentirano med 
prihodke. To premoženje se prodaja, odvisno od potreb po finančnih sredstvih in razmer na 
kapitalskih trgih, pri odtujitvi je razlika med nabavno ceno in doseženo prodajno ceno 
posamezne finančne naložbe finančni prihodek.  
 
V imenu in za račun Republike Slovenije se vrši izplačevanje odškodnin za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP), izplačevanje odškodnin 
žrtvam vojnega nasilja (ZSPOZ) in vračanje vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje 
(ZVVJTO). 
 
Z ukinitvijo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS je Družba/Skupina prevzela njene 
naloge in zaposlene, vendar s to dejavnostjo ne ustvarja prihodkov. 
 
Dejansko ustvarja Družba/Skupina SDH pomembne prihodke le iz naslova dividend, kapitalskih 
dobičkov in obresti, kar vse sodi med finančne prihodke. 
 
Družba/Skupina SDH ocenjuje, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih za poročanje o poslovnih 
segmentih določa MSRP8, zato poročila po segmentih ni pripravila (poslovni prihodki znašajo le 
slabe 4% vseh prihodkov; Družba/Skupina SDH ne prodaja storitev/ blaga/ materiala zunanjim 
odjemalcem; Družba/Skupina SDH ne uskupinja odvisne družbe, ker je le-ta nepomembna za 
prikaz). 
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6. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM IN NEKONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
6.1. UVODNO POJASNILO 
 
Slovenski državni holding, d.d., je obvladujoča družba Skupine Slovenski državni holding s 
sedežem v Sloveniji, na Mali ulici 5 v Ljubljani. Družba ima na dan 30.06.2014 med finančnimi 
naložbami eno odvisno (PS ZA AVTO, d.o.o.) in šest pridruženih podjetij (Zavarovalnica Triglav, 
d.d., Pozavarovalnica Sava, d.d., Hit, d.d., Casino Bled, d.d., PDP, d.d., in Gio v likvidaciji, 
d.o.o.). Vključitev odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., v konsolidirane računovodske izkaze je iz 
vidika prikazovanja resničnih in poštenih računovodskih izkazov Skupine SDH nepomembna in 
zato v konsolidacijo ni vključena. Posamični in konsolidirani izkazi so izdelani v skladu z MSRP.  
 
Za pridružena podjetja Zavarovalnica Triglav, d.d., Pozavarovalnica Sava, d.d., in Hit Nova 
Gorica, d.d., je kapitalska metoda upoštevana na podlagi prejetih nerevidiranih skupinskih izidov. 
Za družbo PDP, d.d., je kapitalska metoda upoštevana na osnovi prejetih nerevidiranih 
posamičnih računovodskih izkazov. ZSDH-1 zahteva, da SDH odkupi deleže PDP, d.d., ki jih 
imata v lasti Kapitalska družba, d.d., in D.S.U., d.o.o., in izvede pripojitev PDP, d.d., v roku 
enega leta po uveljavitvi zakona. Ker PDP, d.d., ni pripravila polletnih konsolidiranih izkazov, 
bodo vsi učinki iz naslova kapitalske metode na podlagi konsolidiranih izkazov PDP, d.d., 
vključeni v letne konsolidirane izkaze Skupine SDH.  
 
 
6.2. POJASNILA POSTAVK IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

Dolgoročne premoženjske pravice 50 62 50 62
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 4 0 4
Skupaj 50 66 50 66

Skupina Družba

 
 
 
Opredmetena osnovna sredstva  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Zemljišča 140 140 140 140
Zgradbe 421 453 421 453
Oprema in nadomestni deli 160 167 160 167
Drobni inventar 1 1 1 1
Skupaj 722 761 722 761

Skupina Družba

 
 
 
Dolgoročne finančne naložbe  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Dolgoročne finan. naložbe v odvisne družbe** 3.757 3.757 3.757 3.757
Dolgoročne finan. naložbe v pridruž. družbe 216.006 162.923 224.810 176.814
Ostale za prodajo razpoložljive finančne 
naložbe 640.270 515.622 640.270 515.622
Posojila 34.000 0 34.000 0
Skupaj 894.033 682.302 902.837 696.193

Družba Skupina 

 
**Odvisna družba PS ZA AVTO ni vključena v konsolidacijo.  
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Ostale za prodajo razpoložljive finančne naložbe  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

A) po pošteni vrednosti
Naložbe v domače družbe 605.282 482.054 605.282 482.054
Naložbe v banke 0 0 0 0
Naložbe v vzajemne sklade 24.061 23.059 24.061 23.059
Naložbe v tuje delnice 4.522 4.295 4.522 4.295
Naložbe v obveznice 4.402 4.211 4.402 4.211

Skupaj po pošteni vrednosti 638.267 513.619 638.267 513.619
B) po nabavni vrednosti s preveritvijo znakov 
slabitve

Naložbe v domače družbe 2.003 2.003 2.003 2.003
Naložbe v banke 0 0 0 0
Naložbe v obveznice 0 0 0 0
Skupaj po nabavni vrednosti s preveritvjo 
znakov slabitve 2.003 2.003 2.003 2.003
Skupaj 640.270 515.622 640.270 515.622

Družba Skupina

 
 
 
Finančni inštrumenti, vrednoteni po pošteni vrednosti glede na raven določanja poštenih 
vrednosti  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Finančna sredstva po pošteni vrednosti prve 
ravni 852.629 679.559 852.629 679.559
Finančna sredstva po pošteni vrednosti druge 
ravni 0 1.920 0 1.920
Finančna sredstva po pošteni vrednosti tretje 
ravni 12.411 12.510 21.215 26.401
Skupaj finančna sredstva po pošteni vrednosti 865.040 693.989 873.844 707.880

Družba Skupina

 
 
V preglednici so zajete finančne naložbe v delnice, deleže, vzajemne sklade in obveznice, 
nekratkoročna sredstva za prodajo v tabeli niso zajeta. 
 
 
Dolgoročne poslovne terjatve  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije  na 
podlagi izvajanja ZSPOZ 47.335 47.335 47.335 47.335
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije na 
podlagi izvajanja ZIOOZP 22.794 22.794 22.794 22.794
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije na 
podlagi izvajanja  ZVVJTO 63.712 63.712 63.712 63.712

133.841 133.841 133.841 133.841

Skupina Družba

 
 
Družba je terjatve vzpostavila v letu 2011 na podlagi sprememb posameznih zakonov in pogodb, 
sklenjenih z Ministrstvom za finance. Terjatev bo odplačana v desetih polletnih obrokih, zadnji 
obrok zapade v plačilo septembra 2016.  
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Kratkoročne finančne naložbe  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Kratkoročne, za prodajo razpoložljive finančne 
naložbe 5.006 9.669 5.006 9.669
Dani depoziti in vloge poslovnih bank 19.803 82.100 19.803 82.100
Komercialni zapis 1.489 4.915 1.489 4.915
Skupaj 26.298 96.684 26.298 96.684

Skupina Družba

 
 
 
Kratkoročne poslovne terjatve  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Terjatve do kupcev v državi 35 33 35 33
Terjatve za obresti 533 1.174 533 1.174
Terjatve za dividende 22.082 28 22.082 28
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZSPOZ 12.378 24.492 12.378 24.492
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZIOOZP 6.677 11.715 6.677 11.715
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZVVJTO 16.270 32.539 16.270 32.539j p j
naložb 497 0 497 0
Druge terjatve 515 528 515 528
Skupaj 58.987 70.509 58.987 70.509

Skupina Družba

 
 
 
Denarna sredstva  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Denarna sredstva v blagajni 1 1 1 1
Dobroimetje pri poslovnih bankah 96 23 96 23
Denarni ustrezniki 3.947 13.184 3.947 13.184
Skupaj 4.044 13.208 4.044 13.208

Skupina Družba

 
 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Rezervacije za denacionalizacijo 56.473 75.313 56.473 75.313
Rezervacije za kočljive pogodbe 252 252 252 252
Rezervacije za jubilejne nagrade 22 25 22 25
Rezervacije za odpravnine 147 147 147 147
Druge rezervacije 149 149 149 149
Pasivne časovne razmejitve 2 4 2 4
Skupaj 57.045 75.890 57.045 75.890

Skupina Družba

 
 
 
Dolgoročne finančne obveznosti  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

Posojila, dobljena pri bankah 454.919 319.926 454.919 319.926
Glavnica za obveznico SOS2E 185.191 182.191 185.191 182.191
Poštena vrednost obrestne zamenjave 3.064 3.868 3.064 3.868
Skupaj 643.174 505.985 643.174 505.985

Skupina Družba
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Družba je v letošnjem letu z Republiko Slovenijo sklenila aneksa k pogodbama o zavarovanju 
poroštva, kajti zavarovanje z zastavo delnic družbe NLB, d.d. in NKBM, d.d., ni bilo več 
ustrezno, saj je zaradi rezultatov stresnih testov prišlo do razveljavitve teh vrednostnih papirjev. 
Nadomestno zavarovanje je bilo potrebno tudi za delnice družbe Aerodrom, d.d., ker za te 
delnice teče prodajni postopek. Zavarovanje z delnicami imenovanih treh družb je bilo 
nadomeščeno s 435.602 delnicama družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., in s 4.384.072 delnicami 
družbe Krka, d.d.. 
 
  
Kratkoročne finančne obveznosti 
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
Posojila, dobljena pri bankah 0 150.000 0 150.000
Glavnica za obveznico SOS2E 73.721 126.001 73.721 126.001
Skupaj 73.721 276.001 73.721 276.001

Skupina Družba

 
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

Obveznosti do dobaviteljev 4.444 4.231 4.444 4.231
Prejeti predujmi 0 7 0 7
Obresti za posojila, dobljena pri bankah 1.222 1.150 1.222 1.150
Obresti za obveznico SOS2E 22.357 22.352 22.357 22.352
Obveznosti do zaposlencev 143 149 143 149
Obveznosti do državnih in drugih institucij 162 140 162 140
Druge obveznosti 18 10 18 10
Skupaj 28.346 28.039 28.346 28.039

Družba Skupina 

 
 
 
 
6.3. POJASNILA POSTAVK V IZKAZU VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  
 
 
Poslovni prihodki  
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 93 78 93 78
Prihodki od najemnin 141 210 141 210
Skupaj čisti prihodki od prodaje 234 288 234 288
Prihodki za namene denacionalizacije 1.172 1.236 1.172 1.236
Prevrednotovalni poslovni prihodki 17 2 17 2
Drugi poslovni prihodki 1.189 1.238 1.189 1.238
Skupaj 1.423 1.526 1.423 1.526

Družba Skupina 

 
 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013

Stroški materiala 43 54 43 54
Stroški storitev 855 892 855 892
Skupaj 898 946 898 946

Družba Skupina 
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Stroški dela 
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013

Plače zaposlencev 1.375 1.496 1.375 1.496
Stroški pokojninskih zavarovanj 120 138 120 138
Stroški prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 44 45 44 45
Stroški socialnih zavarovanj 101 113 101 113
Regres za letni dopust, povračila in drugi 
prejemki zaposlencev 125 215 125 215
Skupaj 1.765 2.007 1.765 2.007

Družba Skupina 

 
 
 
Amortizacija  
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013

Amortizacija neopredmetenih sredstev 13 6 13 6
Amortizacija zgradb 32 45 32 45
Amortizacija naložbene nepremičnine 76 75 76 75
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 34 25 34 25
Amortizacija drobnega inventarja 1 1 1 1
Skupaj 156 152 156 152

Družba Skupina 

 
 
 
Finančni prihodki in finančni odhodki 
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013
Finančni prihodki na podlagi deležev in obveznic 36.546 21.930 36.546 21.930
Finančni prihodki iz danih posojil 2.509 5.496 2.509 5.496
Skupaj finančni prihodki 39.055 27.426 39.055 27.426
Odhodki iz odpisov in oslabitev naložb -212 -3.297 -212 -3.146
Odhodki iz finančnih obveznosti -14.192 -16.806 -14.192 -16.806
Skupaj finančni odhodki -14.404 -20.103 -14.404 -19.952
Učinek vrednotenja pridruženih finančnih 
naložb po kapitalski metodi 0 0 47.718 4.118
Neto finančni izid 24.651 7.323 72.369 11.592

Skupina Družba

 
 
 
Odhodki iz finančnih obveznosti  
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013

Odhodki za obresti obveznice SOS 2E 8.486 11.261 8.486 11.261
Obresti za prejete kredite 5.706 5.545 5.706 5.545
Skupaj 14.192 16.806 14.192 16.806

Družba Skupina

 
 
 
Davek iz dobička in odloženi davki 
v 000 EUR

 1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2014  1 - 6 / 2013

Tekoči davek 0 0 0 0
Odloženi davek 16.411 1.171 16.411 1.171
Skupaj 16.411 1.171 16.411 1.171

Skupina Družba
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V obravnavanem obdobju znaša odmerjeni davek od dobička 0,00 EUR, kajti pomemben delež 
prihodkov predstavljajo dividende, ki so izvzete iz davčne osnove in kapitalski dobički, ki se, ob 
izpolnjevanju določenih pogojev, tudi delno izvzamejo iz davčne osnove. 
 
 
 
6.4. POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV 
 
Plačani zneski obresti in glavnic (zmanjšani za odlive t.i. lastnih obveznic) za obveznico SOS2E 
so prikazani v prvem delu izkaza, med denarnimi tokovi iz poslovanja, ker je poravnavanje 
obveznosti iz naslova denacionalizacije ena izmed osnovnih dejavnosti Družbe/Skupine SDH. 
Tudi prejemki, razen od prodanih finančnih naložb, za pokrivanje teh odlivov so prikazani kot 
prejemki iz poslovanja. Prav tako so v prvem delu izkaza zajeti denarni tokovi iz naslova 
izplačevanja obveznosti Republike Slovenije, ki jih za njen račun izvaja Družba (ZSPOZ, 
ZIOOZP in ZVVJTO). 
 
 
Denarni tokovi na podlagi izvajanja ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v obdobju januar – junij 2014 
v 000 EUR

ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Skupaj

Izplačila upravičencem 728 8.561 1 9.290
Prejeto od Republike Slovenije -  tekoča izplačila 754 7.779 0 8.533
Prejeto od Republike Slovenije -  pogodbeni dolg 12.210 5.880 16.435 34.525
Neto finančni učinek 12.236 5.098 16.434 33.768  
 
 
 
6.5. IZVEN BILANČNE POSTAVKE 
 
 
Pogojne obveznosti  
v 000 EUR

30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013

Pogojne obveznosti ZDen 42.600 49.873 42.600 49.873
Skupaj 42.600 49.873 42.600 49.873

Skupina Družba

 
 
Z uveljavitvijo sprememb ZSPOZ in ZIOOZP v letu 2011 Družba oziroma Skupina SDH ni več 
zavezanec za plačilo odškodnine, zato ne izkazuje pogojnih obveznosti iz teh naslovov.  
 
Pogojne obveznosti so se zmanjšale, ker je v eni zadevi prišlo do vrnitve premoženja v naravi, v 
drugem primeru je Vrhovno sodišče RS odločilo, da SDH ni zavezanec za odškodnino. 
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7. DOGODKI PO DNEVU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
 
Poslovnih dogodkov po datumu bilance, ki bi lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze 
Družbe/Skupine za prvo polletje 2014, ni bilo. Pomembni dogodki so navedeni v nadaljevanju. 
 

7.1.1. Sklepi Vlade RS 
 
Vlada Republike Slovenije je v funkciji skupščine SDH dne 4.7.2014 sprejela sklep, s katerim je 
ta med drugim naložila vsem organom upravljanja SDH, da do imenovanja nove vlade ne 
zaključijo nobenega začetega postopka in ne začenjajo nobenih novih postopkov prodaje 
kapitalskih deležev države. Ta sklep je bil na naslednji skupščini, ki je potekala 29.7.2014, 
razveljavljen. Zaradi navedenega se prodajne aktivnosti nekaterih večjih naložb Republike 
Slovenije niso nadaljevale v skladu s predvidenimi časovnicami, kar se bo odrazilo v časovnem 
zamiku predvidenih zaključkov prodajnih postopkov. 
 
 

7.1.2. Nakup delnic družbe PDP 
 
Slovenski državni holding, d.d., je dne 31.07.2014 z družbo D.S.U., d.o.o., sklenil pogodbo o 
nakupu 269.693 delnic družbe PDP, d.d., kar predstavlja 13,47% delež družbe PDP, d.d..  S tem 
je SDH povečal svoj delež na 33,96%. 
 
 

7.1.3. Ekonomsko socialni strokovni odbor 
 
Uprava SDH je 3.7.2014 s strani sindikalnih zvez prejela dopis, v katerem ji le-te sporočajo 
imena predstavnikov, ki so bili imenovani v Ekonomsko socialni strokovni odbor: 

- Irena Valenti – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije 
- Branimir Štrukelj – Konfederacija sindikatov javnega sektorja 
- dr. Janez Posedi – Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam 
- Miroslav Garba – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije 
- Zdenko Lorber – Slovenska zveza sindikatov Alternativa 
- Franc Zupanc - Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost 
- Drago Ščernjavič – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (za prvih šest mesecev 

mandata) 
- Lidija Jeerkič – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (za ostali del mandata, to je štiri 

leta in pol).  
 
Uprava je  potrdila imenovane člane ESSO na redni seji dne 24.7.2014. 
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8. IZJAVA UPRAVE 
 
 
Uprava Družbe izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Slovenski državni holding, d.d., in 
Skupine Slovenski državni holding za obdobje, ki se je končalo 30.06.2014 pripravljeni tako, da 
dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnega izida Družbe in Skupine. 
 
Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot 
pri pripravi letnih računovodskih izkazov Družbe in Skupine za leto 2013. 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30.06.2014, so pripravljeni v skladu z MRS 
34 – Medletno računovodsko poročanje – in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi 
računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2013. 
 
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti 
premoženja Družbe in Skupine SDH ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih 
nepravilnosti. 
 
 
 
 
 
 
   Matej Runjak       Matej Pirc 
    član uprave            predsednik uprave 
 

       
 
 
 
 
Ljubljana, 29.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 


