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 PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU 
2020 

 
V proučevanem obdobju, ki ga je v veliki meri zaznamoval izbruh pandemije COVID-19, je SDH svoje 

poslovanje prilagodil novo nastalim razmeram in še naprej aktivno deloval na različnih področjih upravljanja 

kapitalskih naložb, ki so navedena v nadaljevanju. 

 

VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA PREMOŽENJE IN POSLOVNI IZID  SDH  

 
Pojav epidemije COVID 19 je pomembno znižal vrednost premoženja družbe in Skupine SDH v primerjavi z 

vrednostmi na 31. december 2019. 

 

 
 

Poleg padca tržnih vrednosti delnic se je obseg sredstev zmanjšal tudi zaradi porabe depozitov in denarnih 

sredstev (slabih 86 mio EUR na 31.december 2020) za namen poplačila obveznice SOS3. Epidemija je vplivala 

tudi na finančni izid SDH-ja, saj so nekatere skupščine zasedale kasneje, dividende nekaterih družb so nižje 

od načrtovanih, predvsem pa še ni znano koliko dobička bosta razdelili zavarovalnici Sava Re in Zavarovalnica 

Triglav. Zaradi navedenega je SDH za poravnavo obveznosti najel kratkoročno posojilo (13 mio EUR), ki pa 

je bilo že v juliju  odplačano. 

 
 
PROJEKTI UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE 

 
Izvajanje strategije turizma  

 

Vlada RS je 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, 

ki vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti. Ta 

predvideva številne aktivnosti na področju turističnih družb, kar vključuje tudi nakupe in konsolidacijo 

lastniških deležev v družbah. Na tej podlagi je SDH v začetku leta 2020, pričel z izvajanjem aktivnosti v zvezi 

z nakupom deleža York v družbi Sava, d. d., (Sava), nakupom terjatev družbe York do družbe Sava in nakupom 

deleža družbe Unitur, d. o. o., (Unitur). Pojav epidemije COVID-19 in spremenjene razmere na področju 

turizma, so pomembno vplivale na izvedbo zgoraj navedenih aktivnosti v prvem polletju 2020, kar je 

podrobneje pojasnjeno v poglavju 3.1.5. tega dokumenta.  

 

V okviru izvajanja strategije turizma so se v proučevanem obdobju nadaljevale tudi aktivnosti v zvezi z 

nakupom delnic družbe Terme Olimia, d. d., (Terme Olimia), ki se izvajajo skladno s Strategijo turizma in so 

bile predvidene tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 in Letnem načrtu upravljanja 2020.  

 

Ustanovitev podjetja za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže 

 

SDH je takoj po potrditvi Letnega načrta upravljanja za pomorsko pilotažo v začetku leta 2020 ustanovil 

podjetje za opravljanje pomorske pilotaže in izvedel vse aktivnosti v pristojnosti ustanovitelja, da se je lahko 

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Sredstva 684.065 815.913 683.029 815.948

Kapital 572.674 611.580 571.638 611.615

Kapitalske naložbe za razdelitev lastniku 602.723 637.996 602.723 637.996

Ostale kapitalske naložbe 51.409 59.700 50.373 59.735

SDH Skupina SDH
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podjetje v skladu z Uredbo o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uredba) 

in podpisano Pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže preoblikovalo v Javno 

podjetje Koprska pristaniška pilotaža ter z datumom začetka uporabe Uredbe (10. maj 2020) pričelo 

opravljati dejavnost pomorske pilotaže.  

 

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu Republike Slovenije 

 

V prvem polletju leta 2020 se je zaključil postopek prodaje delnic Abanke, d. d., (Abanka). Na podlagi 

pogodbe o prodaji in nakupu 100 % lastniškega deleža družbe Abanka, ki je bila sklenjena v letu 2019, je bila 

transakcija zaključena 5. februarja 2020, ko je RS prejela kupnino v višini 444,24 mio EUR in je na Novo KBM, 

d. d., prenesla vse delnice Abanke v državnem lastništvu.  

 

SDH je v mesecu februarju 2020 pričel tudi s postopkom prodaje manjšinskega, 48,9958 %, lastniškega 

deleža v družbi META Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., (META) v imetništvu RS.  

 

Projekt krepitve kakovosti korporativnega upravljanja SDH in družb portfelja  

 

Skladno z načrtom je SDH v sodelovanju z Evropsko komisijo, EBRD in svetovalno družbo Deloitte svetovanje, 

d. o. o., v prvem četrtletju letošnjega leta zaključil projekt »Krepitev uspešnosti in upravljanja podjetij v 

državni lasti v Sloveniji«. Projekt, ki ga je zaokrožila dvodnevna delavnica za člane organov vodenja in 

nadzora družb z državnim lastništvom ter predstavnike ministrstev RS, je omogočil SDH sistematičen pregled 

korporativnih praks izbranih družb v upravljavskem portfelju, primerjave s tujino in smernicami najboljših 

praks ter ponudil priporočila za nadaljnji razvoj sistema korporativnega upravljanja v Sloveniji.  

 

Izhodišča za glasovanje na skupščinah v letu 2020  

 

Sprejeta so bila Izhodišča SDH za glasovanje na skupščinah družb v letu 2020, v katerih so bila podrobneje 

razdelana tudi pričakovanja SDH glede razkritij prejemkov in politike prejemkov organov vodenja družb, ki 

jih upravlja SDH, kot tudi njihovih odvisnih družb. 

 

Izobraževanja za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države  

 

SDH v sklopu aktivnosti za posodabljanje znanj in izboljšanje kakovosti dela članov nadzornih svetov izvaja 

izobraževalna srečanja. V prvi polovici leta 2020 je organiziral pet izobraževalnih srečanj za člane NS družb 

s kapitalsko naložbo RS in SDH. V sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem je bilo izvedeno 

izobraževanje o pregledu ključnih pristojnosti in odgovornosti revizijskih komisij z vidika agencije kot 

revizijskega regulatorja. Zaradi vedno večjih tveganj, ter vse pogostejših pojavov kibernetskih napadov in s 

tem povečanih zahtev po oblikovanju programa kibernetske varnosti, je bila ta tema uvrščena na spored 

februarja 2020. Ob sodelovanju Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete so bili maja in junija 

uspešno izvedeni trije webinarji na temo strateškega upravljanja korporativne kulture, trajnostnih poslovnih 

strategij in poslovnih modelov ter finance s povezavo med strategijo in finančno uspešnostjo. 

 

Dialog z družbami v procesu sprejemanja priporočil za trajnostno poslovanje družb 

 

SDH je konec maja 2020 pripravil predlog priporočil za trajnostno poslovanje družb in jih posredoval 

izbranim večjim družbam upravljavskega portfelja SDH, vse z namenom, da jih vključi v proces sprejemanja, 

ter da pridobi odzive o možnostih implementacije, morebitnih ovirah in predlogih izboljšav. SDH želi s 
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priporočili spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, 

ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok. Priporočila za 

trajnostno poslovanje družb so bila sprejeta v juliju 2020. 

 

Analiza spoštovanja Kodeksa upravljanja ter Priporočil in pričakovanj SDH 

 

SDH je z namenom pregleda spoštovanja izbranih pomembnejših in aktualnih področij priporočil Kodeksa 

upravljanja, Priporočil in pričakovanj SDH ter priporočil, za katere je bilo ob analizi vprašalnika iz leta 2017 

ugotovljeno, da jih družbe upoštevajo zgolj v manjši meri ali pa jih sploh ne upoštevajo, konec leta 2019 

ponovno oblikoval vprašalnik in ga naslovil na družbe. Kot podpora upravljavskim aktivnostim je bila analiza 

v prvem polletju 2020 narejena tudi po posameznih upravljavskih stebrih, s predlogom priporočil za 

posamezne izbrane družbe. Rezultati analize so pokazali nivo korporativnega upravljanja družb v lasti 

države. Večina družb spoštuje priporočila, še posebej družbe s 100 % lastniškim deležem RS oz. SDH. Večja 

odstopanja z vidika spoštovanja priporočil so na področju politike raznolikosti, sistema korporativne 

integritete, javne objave pogodb o nabavi blaga in storitev ter D&O zavarovanj. Ne glede na navedeno, pa 

je v primerjavi z analizo 2017 opaziti napredek v stopnji spoštovanja priporočil.  

 

Priporočilo glede odpovedi dela prejemkov nadzornega sveta 

 

SDH je 31. marca 2020 sprejel Priporočilo o odpovedi delu prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko 

naložbo države ne glede na višino kapitalskega deleža oziroma delež glasovalnih pravic RS in/ali SDH v družbi, 

tako za družbo samo kot tudi za vse odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba 

s kapitalsko naložbo države. 

 
Člani nadzornega sveta, neizvršni člani upravnega odbora in zunanji člani komisij nadzornega sveta ali 

upravnega odbora so se s tem odpovedali 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja 

svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij oziroma delovanjem upravnega 

odbora in njegovih komisij, in sicer za čas od vključno meseca marca 2020, do konca epidemije COVID-19. 

 

Samoiniciativno se je prejemkom v navedeni višini odpovedal tudi NS SDH v celotni sestavi, ter zunanja 

članica komisij nadzornega sveta. 

 

Aktivno sodelovanje SDH pri pripravi sprememb zakonodaje (ZGD-1) 

 

SDH je v aprilu in maju proaktivno intenzivno strokovno sodeloval v skupini deležnikov, skupaj s predstavniki 

MGRT in ZNS, z namenom priprave ustreznih zakonskih določb, ki so se vsebinsko nanašale na področje 

ZGD-1 in ki naj bi bile vključene v t. i. drugi interventni zakon. Pripravljale so se določene rešitve kot npr. 

izvedba elektronskih skupščin, zamik rokov za oddajo letnih poročil AJPES in rokov za revidiranje letnih 

poročil in drugo, ki bi družbam omogočale učinkovito in zakonito poslovanje tudi v času razglašene epidemije 

COVID-19 na območju RS. Pripravljen skupni predlog zakonskih določb kasneje sicer ni bil vključen v drugi 

interventni zakon, je pa skupno strokovno delo rezultiralo v številnih rešitvah, ki bodo koristne za bodoče 

spremembe ZGD-1 in upravljavske aktivnosti povezane s skupščinami, predvsem na področju elektronskih 

skupščin. SDH je na podlagi takratne ocene, da razlogi za sprejem posebnih rešitev s področja ZGD-1 še 

zmeraj obstajajo, takšno stališče je zavzelo tudi ZNS, v začetku maja naslovil na Vlado RS, MGRT in MF svoj 

pisni predlog za sprejem Zakona o začasnih ukrepih na področju prava gospodarskih družb za omejitev 

posledic epidemije COVID-19. Zadevni predlog ni bil uzakonjen, razlog pa gre iskati v preklicu epidemije 

COVID-19, ki se je zgodila kmalu za tem. 
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OSTALI POMEMBNI DOGODKI 

 

SDH podpornik Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah  

 

V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 

»Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020«. Glavni namen je ozaveščati javnost o pomembnosti boja 

proti korupciji in prevaram ter predstaviti mehanizme za vzpostavljanje integritete in transparentnosti. 

 

S tem namenom se bodo v tednu med 16. in 20. novembrom 2020 odvili številni dogodki, konference in 

okrogle mize. Gre za iniciativo, ki v svetu uživa velik ugled. Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah vsako 

leto poteka pod okriljem organizacije ACFE (Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar), v Sloveniji pa so 

ga prvič izvedli leta 2018.  

 

Reorganizacija in racionalizacija poslovnih procesov 

 

V prvi polovici leta so bili sprejeti spremenjeni Pravilnik o notranji organizaciji družbe SDH, Pravilnik o 

sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih v družbi. V posledici ugotovitve, 

da se je zmanjšal obsega dela, da je bila izvedena digitalizacija nekaj poslovnih procesov, ter da so se nekateri 

odprti projekti zaključili, je prenehala potreba po večjem številu delavcev. Sprejet je bil Program o 

razreševanju večjega števila presežnih delavcev.  

 

Posodobitev Kodeksa etike 

 

Družba je prenovila Kodeks etike, ki je bil dopolnjen z zavezami na področju vodenja z zgledom, ničelne 

tolerance do korupcije, spoštovanja človekovih pravic v poslovanju, trajnostnega razvoja in medsebojnih 

odnosov v družbi. Kodeks etike je bil v okviru delavnic na nivoju posameznih organizacijskih enot 

predstavljen vsem zaposlenim.  
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 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE SDH 
 

 

 PREDSTAVITEV SDH, d. d. 

 

SDH je krovni upravljavec kapitalskih naložb države. Obsežen in raznovrsten portfelj vključuje različne 

panoge, in sicer energetiko, proizvodni sektor, zavarovalnice, banke, promet in infrastrukturo, splošni 

gospodarski sektor in turizem ter druge panoge. Upravljanje kapitalskih naložb države je najpomembnejša 

dejavnost SDH. 

 

SDH je nastal s preoblikovanjem družbe SOD, d. d., ko je začel veljati zakon, ki ureja njegovo ustanovitev, 

status, naloge, akte upravljanja naložb in nekatera druga vprašanja (ZSDH-1). Nadaljuje uresničevanje vseh 

pooblastil, pristojnosti, pravic in obveznosti družbe SOD. SDH kot zavezanec (stranka v postopku) sodeluje 

v postopkih o določitvi odškodnine za podržavljeno premoženje in skrbi za tekoče poravnavanje obveznosti 

iz denacionaliziranega premoženja. Kot nosilec javnega pooblastila v imenu in za račun RS vodi postopke 

izdaje odločb o višini odškodnine ter poravnava obveznosti po ZSPOZ in ZIOOZP. 

 

Edini ustanovitelj in delničar SDH je RS. SDH posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, določenimi z ZGD-1, ZSDH-1, ZSOS in drugimi zakoni ter statutom. 

 
 
 
Pomembnejši podatki iz osebne izkaznice 

 
Firma družbe: Slovenski državni holding, d. d. 

Sedež družbe: Ljubljana 

Poslovni naslov družbe:  Mala ulica 5, 1000 Ljubljana 

Telefonska številka:  01 300 91 13 

Spletni naslov in e-pošta:  www.sdh.si, info@sdh.si  

Šifra dejavnosti: K 64.990 

ID za DDV: SI 46130373 

Matična številka:  5727847 

Transakcijski račun: SI56 0291 3001 6492 958, odprt pri NLB 

Datum ustanovitve pravne osebe:  
Datum ustanovitve SDH: 
Datum preimenovanja SOD v SDH: 

19. februar 1993 
26. april 2014  
11. junij 2014 

Družba registrirana kot:  delniška družba pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 
registrskega vložka 1/21883/00 

Osnovni kapital: 260.166.917,04 EUR 

Članstvo v drugih organizacijah:  Združenje nadzornikov Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Uprava družbe: Igor Kržan, predsednik uprave (od 2. julija 2020 dalje), 
Boštjan Koler, član uprave (od 1. decembra 2018), 
Boris Medica, član uprave (od 1. decembra 2019), 
Gabrijel Škof, predsednik uprave (od 1. oktobra 2019 do 1. julija 2020). 

Člani nadzornega sveta družbe: Karmen Dietner, predsednica,  
Janez Vipotnik, član, 
Igor Kržan, član (od 2. julija 2020 je funkcija zamrznjena), 
mag. Ivan Simič, član (od 17. julija 2020 dalje), namestnik predsednice (od 
26. avgusta 2020 dalje), 
mag. Božo Emeršič, MBA, član (od 17. julija 2020 dalje), 
Duško Kos, namestnik predsednice (do 17. julija 2020), 
Damjan Belič, član (do 17. julija 2020). 

http://www.sdh.si/
mailto:info@sdh.si
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Člani revizijske komisije NS: Duško Kos, predsednik (do 17. julija 2020), 
Damjan Belič, član (do 17. julija 2020), 
Darinka Virant, zunanja članica, 
mag. Ivan Simič, predsednik (od 26. avgusta 2020 dalje), 
Karmen Dietner, članica (od 26. avgusta 2020 dalje). 

Člani komisije za tveganja NS: Janez Vipotnik, predsednik, 
Igor Kržan, član (do 1. julija 2020), 
Darinka Virant, zunanja članica, 
Mag. Božo Emeršič, član (od 26. avgusta 2020 dalje). 

Člani kadrovske komisije:  Samo Roš, predsednik, 
Urška Podpečan, namestnica predsednika, 
Vlasta Lenardič, članica (od 6. aprila 2020). 
Brigita Vončina, članica (do 5. aprila 2020). 

Člani ESSO: Zdenko Lorber, predsednik (Slovenska zveza sindikatov Alternativa),  
Saška Kiara Kumer, namestnica predsednika (Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije), 
Miroslav Garb (Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost),  
Albert Pavlič (Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost),  
Jakob Počivavšek (Konfederacija sindikatov Pergam),  
Branimir Štrukelj (Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije),  
Damjan Volf (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije).  

 

 

2.1.1. Zaposleni  

 

V družbi je bilo 30. junija 2020 zaposlenih 67 delavcev, od tega 24 moških in 43 žensk.  

 

Na 30. junij 2020 v upravi družbe ni ženskih predstavnic, je pa njihov delež med vodstvenimi delavci skoraj 

67 odstoten (od skupaj 12 vodstvenih mest jih 8 zasedajo ženske). SDH zaradi narave dela zaposluje pretežno 

visoko strokoven kader.  

 

 
 

Družba zaposlene redno napotuje na izobraževanja, saj je osveževanje in dopolnjevanje znanj poglavitno za 

kakovostno opravljanje dela. Področja izobraževanja so predvsem pravne, ekonomsko-finančne in IT narave.  

 

Prvo polletje 2020 zaradi razglasitve epidemije COVID-19 in s tem povezanimi omejitvenimi ukrepi  odstopa 

od prejšnjih let, saj je bilo v mesecu marcu (prvi mesec epidemije) odpovedanih oziroma prestavljenih veliko 

načrtovanih izobraževalnih srečanj. Kasneje so se nekatera izobraževanja izvedla preko video-konferenc; ta 

praksa se je večinoma ohranila vse do zaključka polletja in je, kot kaže primerna alternativa dosedanjim 

oblikam izobraževanja zaposlenih na različnih lokacijah. Zaposleni so se v tem času samoiniciativno 

Stopnja izobrazbe
Število 

zaposlenih

Delež v 

%

Število 

zaposlenih

Delež v 

%

srednja izobrazba (V. stopnja) 4 6,0 5 7,4

višja izobrazba (VI./1 stopnja) 6 9,0 6 8,8

visoka izobrazba (VI./2 stopnja) 4 6,0 4 5,9

univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) 41 61,2 41 60,3

bolonjski magisterij (VII. stopnja) 5 7,5 5 7,4

znanstveni magisterij (VIII./1 stopnja) 7 10,4 7 10,3

Skupaj 67 100 68 100

30. 6. 2020 31. 12. 2019
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udeleževali različnih spletnih webinarjev, dodatno so bili k temu spodbujani tudi v okviru rednega 

tedenskega obveščanja s strani delodajalca. Zaposleni s področja upravljanja kapitalskih naložb so se 

udeležili tudi spletnih webinarjev, organiziranih za člane nadzornih svetov. Za zaposlene je bilo organizirano 

interno izobraževanje na temo pakta integritete. 

 

 

 PREDSTAVITEV SKUPINE SDH 

 

SDH je obvladujoča družba, ki sestavlja konsolidirano polletno poročilo za najširši krog družb v skupini. SDH, 

na podlagi analize in sprejetih meril v skladu z MSRP 10, družb, ki so v lasti RS ne obvladuje, ampak jih zgolj 

upravlja v skladu z zakonsko podlago, ki izhaja iz določb ZSDH-1. 

 

Iz sheme je razvidno, katere odvisne družbe je SDH v prvem polletju 2020 obvladoval, ter v katerih je imel 

pomemben vpliv in se štejejo za pridružene družbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:     odvisne družbe 
  pridružene družbe   
 

Opomba:* v skladu s 85. členom ZSDH-1 je bilo upravljanje naložbe ZPIZ (delež v kapitalu 34,47 %) v Zavarovalnici Triglav, d. d., preneseno na SDH. 

 
PS za avto, d. o. o., Elektrooptika, d. d., in GIO, d. o. o., Ljubljana – v likvidaciji, za Skupino SDH z vidika 

prikazovanja resničnega in poštenega finančnega položaja in uspešnosti poslovanja Skupine niso pomembne 

družbe, zato njihovo poslovanje ni vključeno v konsolidirane računovodske izkaze SDH. 

 

 

 CILJI 

 

Ključni cilji SDH pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH 

 

Splošni cilj družb z lastništvom države, ki jih upravlja SDH, je uspešno, dobičkonosno in gospodarno 

poslovanje, ustvarjanje vrednosti in učinkovito izvajanje posameznih javnih služb. Navedeno si je potrebno 

prizadevati doseči z uravnoteženim, stabilnim in trajnostnim razvojem družb z ekonomskega, družbenega in 

okoljskega vidika. 

 

  

Slovenski državni holding, d. d., 
Ljubljana 

HIT, d. d.,  
Nova Gorica 
 

delež v kapitalu: 20,00 % 
 

Zavarovalnica Triglav, 
d. d., Ljubljana* 
 

delež v kapitalu: 28,09 % 

Casino Bled, d. d., 
Bled 
 

delež v kapitalu: 33,75 % 

PS za avto, d. o. o., Ljubljana 
 

delež v kapitalu: 90,00 % 

Elektrooptika, d. d., Ljubljana 
 

delež v kapitalu: 70,48 % 

 

GIO, d. o. o., Ljubljana – v 
likvidaciji 
 

delež v kapitalu: 71,27 % 

UNIOR, d. d., Zreče 
 

delež v kapitalu: 39,43 % 
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Ključni cilji, ki jim sledi SDH pri upravljanju kapitalskih naložb, so:  

- učinkovito, skrbno, pregledno in odgovorno upravljanje kapitalskih naložb v skladu z določili ZSDH-1;  

- uresničevanje strateških, ekonomsko-finančnih in drugih ciljev družb, kot so opredeljeni v Strategiji 

upravljanja kapitalskih naložb države, vsakokratnem LNU in ciljih, ki jih vsako leto za SDH določi Vlada 

RS; 

- stalno izboljševanje učinkovitosti poslovanja družb v portfelju;  

- povečevanje vrednosti in čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE) družb na dolgi rok.  

 
Ključni cilji, ki jim sledi SDH pri izpolnjevanju nalog po javnem pooblastilu, so:  

- zagotovitev zadostne likvidnosti za poplačilo vseh zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti SDH, 

vključujoč optimalno upravljanje premoženja v skladu s srednjeročnimi in dolgoročnimi potrebami 

družbe po denarnih sredstvih;  

- tekoče izpolnjevanje nalog po javnem pooblastilu;  

 

Drugi cilji SDH kot gospodarske družbe so: 
- zagotovitev primernih virov financiranja v prihodnje; 

- učinkovito izvajanje vseh podpornih funkcij znotraj družbe ter obvladovanje stroškov in optimizacija 

procesov;  

- obvladovanje tveganj družbe. 
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 POMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI SDH 
 

 

 UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB SDH IN RS V PRVEM POLLETJU 2020 

 

Najpomembnejša dejavnost SDH je upravljanje kapitalskih naložb SDH in RS, ki obsega izvrševanje pravic 

delničarja ali družbenika ter pridobivanje kapitalskih naložb in razpolaganje z njimi. 

 

 

3.1.1. Dejavno upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH 

 

Ključni dejavniki za uspešno upravljanje kapitalskih naložb so skrbno spremljanje uspešnosti poslovanja 

družb s kapitalsko naložbo države po vnaprej določenih ciljih in merilih za merjenje uspešnosti poslovanja 

in nadzor nad tem, selekcija neodvisnih, strokovnih, odgovornih in poslovno neoporečnih članov organov 

nadzora, implementacija dobrih praks korporativnega upravljanja ter pravočasno in ustrezno ukrepanje v 

primeru odstopanj od načrtovanih rezultatov. 

 

 

3.1.2. Pravne podlage in dokumenti upravljanja 

 

Sistemski pristop SDH pri korporativnem upravljanju se kaže v sprejetih dokumentih, ki so temelj 

korporativnega upravljanja in zagotavljajo transparentnost tega. Ti dokumenti so: Strategija upravljanja 

kapitalskih naložb, Letni načrt upravljanja, Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko 

naložbo države, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in 

pričakovanja SDH, Politika upravljanja SDH in Izhodišča SDH za glasovanje na skupščinah. SDH je tudi v prvi 

polovici leta 2020 s pomočjo aktivnega upravljavskega pristopa skrbel za uveljavitev dobrih praks 

korporativnega upravljanja in za doseganje zastavljenih upravljavskih ciljev. 

 

Ključni dokument korporativnega upravljanja SDH ostaja Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, s 

katero se naložbe delijo na strateške, pomembne in portfeljske kapitalske naložbe. Od razvrstitve kapitalskih 

naložb v posamezno skupino so odvisni cilji pri upravljanju in minimalni delež države v posamezni kapitalski 

naložbi. 

 

 

3.1.3. Dejavna priprava na letne skupščine družb, izvajanje drugih pravic delničarja oziroma družbenika 

 

SDH je v skladu z ZSDH-1 in drugimi ključnimi dokumenti korporativnega upravljanja tudi v prvi polovici leta 

2020 v svojem imenu in za račun SDH in/ali RS uresničeval korporacijske pravice delničarja oziroma 

družbenika in opravljal druge naloge, predvsem: 

- ažurno in pozorno spremljal poslovanje družb v upravljanju in njihovo izvrševanje LNU za leto 2020, 

še posebej ukrepe, ki so jih družbe sprejemale v posledici epidemije COVID-19 in učinke te epidemije 

na rezultate poslovanja družb; 

- udeleževal se je skupščin in glasoval v imenu RS in/ali SDH, oziroma je sprejemal sklepe ustanovitelja 

v družbah v upravljanju SDH; v prvem polletju 2020 je bilo izvedenih skupno 57 skupščin delničarjev, 

vključujoč sprejete sklepe ustanovitelja; 

- skrbel je za uresničevanje drugih pravic delničarja ali družbenika, kot so vložitev zahteve za sklic 

skupščine, razširitev dnevnega reda, vložitev nasprotnih predlogov, ipd v skladu s korporativnimi 
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pravicami delničarja ali družbenika, ter skladno s priporočili Računskega sodišča tudi predlagal, da 

družbe, v katerih izvršuje SDH v svojem imenu in/ali v imenu RS in/ali KAD in/ali ZPIZ, najmanj 20 % 

delež glasovalnih pravic, na skupščinah razkrijejo prejemke članov organov vodenja družbe in njenih 

odvisnih družb v preteklem poslovnem letu in obstoječe politike prejemkov članov organov vodenja 

teh družb; 

- skrbel je za ustrezno vsebinsko in pravno presojo posameznih dejavnosti in odločitev v vlogi 

upravljavca kapitalskih naložb; 

- izvajal je vsa potrebna dejanja za ustrezne in pravočasne postopke akreditacije, nominacije in izbire 

kandidatov za člane nadzornih svetov, skrbel za to, da se imenujejo strokovni, heterogeni in neodvisni 

nadzorni sveti; 

- zagotavljal je, da je sistem nagrajevanja članov nadzornih svetov zadovoljeval dolgoročne interese 

družbe in h kandidiranju za članstvo v nadzornih svetih spodbujal usposobljene strokovnjake; 

- pridobival in razpolagal je s posameznimi kapitalskimi naložbami v skladu z veljavno zakonodajo in 

drugimi veljavnimi relevantnimi akti; 

- stalno si je prizadeval za dvig kakovosti korporativnega upravljanja družb v upravljanju SDH, in sicer 

tudi tako, da je nadaljeval komunikacijo z družbami SDH z namenom poskusa dviga skladnosti 

delovanja družb s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter s 

Priporočili in pričakovanji SDH.   

 

SDH je pri svojem delovanju in upravljanju kapitalskih naložb sodeloval tudi z drugimi pomembnimi deležniki 

(npr. KAD), pristojnimi ministrstvi ter drugimi organi in institucijami (Računskim sodiščem, Agencijo za 

varstvo konkurence, ...).  

 

 

3.1.4. Spremljanje rezultatov poslovanja družb 

 

Aktivnosti v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb je SDH intenziviral na način, da: 

- je dnevno spremljal poslovanje družb, ki upravljajo s kritično infrastrukturo;  

- se je sprotno seznanjal z oceno vpliva epidemije COVID-19 na delovanje vseh družb v upravljanju SDH, 

njihove prihodke in likvidnost;  

- je spremljal oceno izplačil dividend družb v letu 2020, ter v povezavi s tem tudi ocenil vpliv na 

likvidnostni in finančni položaj SDH; 

- je spremljal sprejeto interventno zakonodajo ter s tem v zvezi dal več pobud in 

- je sprejemal ukrepe za obvladovanje tveganj v zvezi z epidemijo COVID-19. 

 

SDH kot upravljavec kapitalskih naložb RS in SDH v skladu z določili veljavnih predpisov izvaja redne 

periodične sestanke s člani organov vodenja in nadzora družb s kapitalsko naložbo države.  

 

Teme, ki se obravnavajo na teh sestankih, se večinoma nanašajo na rezultate in načrte poslovanja, izzive na 

trgu, strateške poglede na razvoj družbe, pričakovanja SDH glede ključnih poslovnih finančnih ciljev (npr. 

ROE in višina dividend) in strateških ciljev ter njihovo izpolnjevanje, vidike možne optimizacije poslovanja 

oziroma ukrepe prestrukturiranja, spoštovanje Priporočil in pričakovanj SDH in druga pomembna dejanja 

družb, povezana s poslovanjem. Vsebina in predvsem obseg informacij, prejetih na sestankih, sta odvisna 

od statusne oblike posamezne družbe in deleža lastništva RS in SDH. Intenzivnost spremljanja posameznih 

družb s strani SDH pa je med drugim odvisna tudi od okoliščin poslovanja vsake posamezne družbe (npr. ali 

je družba v fazi izvajanja večjih projektov, ali so se pomembno spremenile okoliščine poslovanja družb, ali 

je družba v težavah). 
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Ključna kvantitativna cilja SDH sta ROE portfelja kapitalskih naložb v upravljanju SDH, katerega ciljna 

vrednost za leto 2020 je 5,9 % in prilivi iz dividend kapitalskih naložb v upravljanju, katerih ciljna vrednost je 

(skupaj za SDH in Republiko Slovenijo) določena v višini 142,4 mio EUR.  

 

Trenutno vpliva nastalih razmer na poslovanje družb v upravljanju še ni mogoče dokončno oceniti, obenem 

je trenutno tudi nemogoče napovedati kakšen bo nadaljnji razvoj dogodkov v povezavi z epidemijo COVID-

19, ter kakšne bodo končne posledice na makroekonomske razmere. Glede na bistveno spremenjene 

okoliščine, na katere SDH sicer ni imel nobenega vpliva, se ocenjuje, da zastavljenih kvantitativnih ciljev SDH 

za leto 2020 ne bo mogoče doseči.  

 

 

3.1.5. Pomembnejša dejanja SDH na področju upravljanja po družbah oziroma sektorjih  

 

V nadaljevanju navajamo pomembnejša dejanja in dogodke na področju upravljanja v prvem polletju 2020 

po posameznih družbah oziroma dejavnostih. 

 

Turizem 

 

Vlada RS je 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, 

ki vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti (LNU 

Turizem). Ta predvideva številne aktivnosti na področju turističnih družb, kar vključuje tudi nakupe in 

konsolidacijo lastniških deležev v družbah. S tem v zvezi je SDH v začetku leta 2020 pričel z izvajanjem 

aktivnosti za nakup deleža York v družbi Sava in terjatev družbe York do Save. Zaradi pojava epidemije 

COVID-19 in ob upoštevanju spremenjenih razmer na področju turizma, z družbo York ni bilo mogoče 

uskladiti pogojev transakcije (višino kupnine in ostalih pogojev), pod katerimi bi bila družba York pripravljena 

prodati, SDH pa kupiti delnice družbe Sava in terjatve do Save.  

 

Skladno z LNU Turizem je SDH oddal nezavezujočo ponudbo za nakup deleža družbe Unitur. Postopek 

prodaje in nakupa Unitur je bil v nadaljevanju zaradi pojava epidemije COVID-19 začasno ustavljen. 

 

V okviru izvajanja strategije turizma so se nadaljevale tudi aktivnosti v zvezi z nakupom delnic družbe Terme 

Olimia, ki so/so bile predvidene tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 in 2020. SDH je julija 2019 v imenu 

in za račun RS z Novo KBM sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic družbe Terme Olimia. Transakcija do 

30. junija 2020 ni bila zaključena. Ob zaključku transakcije (po izpolnitvi odložnega pogoja) bo RS pridobila 

20,871 % lastniški delež navedene družbe. RS in z njo povezane družbe (v smislu Zakona o prevzemih) bodo 

po zaključenem prenosu navedenih delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato 

namerava SDH po nastopu tega dogodka v imenu in za račun RS, skladno s prevzemno zakonodajo, objaviti 

javno ponudbo za prevzem preostalih delnic. Terminska izvedba prevzema je odvisna od pridobitve 

pozitivne odločbe Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) v zvezi s koncentracijo.  

 

V okviru dejavnosti turizma je SDH aktivno sodeloval tudi v postopku prestrukturiranja, ki je potekal v družbi 

Sava. Družba Sava je nadaljevala z aktivnostmi na področju konsolidacije turistične dejavnosti. Po uspešno 

izvedenem prevzemu družbe Hoteli Bernardin, d. d., (Hoteli Bernardin) sta skupščini družb Sava turizem, d. 

d., (Sava Turizem) in Hoteli Bernardin 27. februarja 2020 potrdili pripojitev družbe Hoteli Bernardin k družbi 

Sava Turizem. Družba Hoteli Bernardin je bila tako 1. aprila 2020 izbrisana iz registra. Družbi sta po pripojitvi 

pristopili k operativni konsolidaciji. V prvem polletju leta 2020 je SDH z drugimi upniki in družbo Sava sklenil 

Dodatek št.1 k Pogodbi o reprogramu, ki je bila sklenjena novembra 2019. S sklenitvijo tega dodatka je bil 
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med pogodbenimi strankami dogovorjen odlog zapadlosti obstoječih zavarovanih terjatev do 30. oktobra 

2020.  

 

Ustanovitev podjetja za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže (KOPP, d. o. o.) 

 

SDH je v prvi polovici leta ustanovil družbo za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže. Pri 

tem je sprejel več sklepov ustanovitelja ter izvedel aktivnosti v zvezi s pripravo poslovnega načrta, 

sprejemom Akta o ustanovitvi, imenovanja direktorja ter zagotovitve sredstev za vplačilo osnovnega vložka. 

 

Pošta Slovenije, d. o. o., (Pošta Slovenije) 

 

SDH je januarja 2020 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika Pošte Slovenije podal soglasje k 

Strateškemu razvojnemu programu Skupine Pošta Slovenije od 2020 do 2025. 

 

Skupina GEN 

 

SDH je v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika 15. aprila 2020 sprejel Razvojni načrt družbe in Skupine 

GEN za obdobje 2020-2024 s pogledom do leta 2030. Razvojni načrt je namenjen posodobitvi osnovnega 

razvojnega koncepta Skupine GEN glede na spremenjene okoliščine in razvoj drugih deležnikov na 

energetskem področju. 

 

Vertikalna integracija posameznih trgovskih podjetij EDP z družbo HSE ter odsvojitev določenih družb za 

trgovanje z električno energijo  

 

AVK je 29. novembra 2019 izdala odločbo, s katero je presodila, da je nameravana pridobitev skupne 

kontrole podjetij Elektro Primorska, Elektro Celje (ECE), Elektro Gorenjska in HSE nad družbama ECE in E3, 

skladna s pravili konkurence ob izpolnitvi korektivnih ukrepov in ji ne nasprotuje. Z izdajo odločbe je bilo po 

dveh letih od priglasitve omogočeno povezovanje segmenta proizvodnje in prodaje elektrike, s ciljem 

zanesljive in konkurenčne dobave električne energije ter ohranjanja domačih proizvodnih virov. HSE se je v 

postopku zavezal h korektivnim ukrepom, ki bodo zagotavljali dostop do električne energije zainteresiranim 

udeležencem trga na transparenten in nediskriminatoren način. Postopek povezovanja HSE in ECE je v 

zaključni fazi. Elektro Primorska je v letu 2019 pričela tudi z vzporednim postopkom prodaje odvisne družbe 

E3, ki je bila uspešno zaključena februarja 2020 s prodajo kupcu Petrol, d. d., (Petrol), vendar mora h 

koncentraciji Petrol-E3 podati soglasje še AVK. 

 

Sodelovanje v postopku obravnave celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta 

 

SDH je aktivno sodeloval v postopku javne obravnave dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega 

energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila in je v nekaterih ključnih 

pripombah uspel s predlogi sprememb. Vlada RS je dokument sprejela v februarju 2020 in ga predložila 

Evropski komisiji. 
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3.1.6. Sestava upravljavskega portfelja SDH 
 

Gibanje števila kapitalskih naložb SDH 

Vrsta kapitalskih naložb 
Stanje na   

30. 6. 2020 

Stanje na   

31. 12. 2019 

Aktivne naložbe 23 23 

Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) 11 11 

Skupaj 34 34 

 

SDH je bil 30. junija 2020 delničar ali družbenik v 23 aktivnih gospodarskih družbah s sedežem v RS. Gre za 

kapitalske naložbe v podjetja in zavarovalnice, ki jih je SDH pridobil 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 SDH izvaja vsa lastniška upravičenja. Število naložb SDH se v primerjavi s 

stanjem na 31. december 2019 ni spremenilo. 

 

Gibanje števila kapitalskih naložb RS v upravljanju SDH 

Vrsta kapitalskih naložb 
Stanje na   

30. 6. 20120 

Stanje na   

31. 12. 2019 

Aktivne naložbe 55 59 

Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) 16 15 

Skupaj 71 74 

 
Do 30. junija 2020 se je v primerjavi s koncem leta 2019 skupno število kapitalskih naložb v lasti RS in 

upravljanju SDH zmanjšalo za 3 naložbe. V skupino aktivnih naložb je od 20. februarja 2020 vključena tudi 

naložba v podjetje za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže KOPP, d. o. o. Družba je bila 

ustanovljena na podlagi sklepa Vlade RS in je v 100 % lasti RS. 

 

Iz aktivnih naložb je bila v prvem polletju 2020 zaradi zaključka prodajnega postopka izločena Abanka, d. d. 

V proučevanem obdobju je prišlo še do izločitve deležev v družbah Arriva Štajerska, d. d., Kompas Kapital, 

d. o. o., in PUP Velenje, d. d., zaradi izključitve manjšinskih delničarjev oziroma družbenikov. V navedenem 

primeru je šlo za manjšinske deleže nizkih vrednosti, ki jih je RS pridobila iz naslova dedovanja na podlagi 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 

2019 – ZIPRS1819-A (Uradni list RS, št. 83/18). Družba Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o., pa je z 

začetkom likvidacijskega postopka v prvem polletju 2020 iz aktivnih naložb prešla med neaktivne družbe. 

 

V spodnji tabeli so prikazane aktivne naložbe v upravljanju, kjer imata RS in SDH skupaj delež nad 5 %, 

oziroma je za družbe pripravljen LNU. Zajete so vse materialno pomembne naložbe. Poleg teh naložb je v 

upravljanju še 11 manjših lastniških naložb RS (na 31. december 2019 jih je bilo 12) pridobljenih na podlagi 

ZIPRS1819-A, kjer so lastniški deleži RS manj kot 0,1 % in 5 drugih naložb z nizkimi lastniškimi deleži RS in/ali 

SDH.  

 

Poleg aktivnih naložb ima SDH 30. junija 2020 v upravljanju še 4 družbe v likvidaciji in 12 družb v stečaju. 
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Aktivne naložbe v upravljanju SDH, kjer je lastniški delež RS in/ali SDH nad 5 % oziroma je za družbo pripravljen 
LNU 

Zap. 
št. 

Naložba % RS  % SDH   % Skupaj  Steber 

1 A. L. P. PECA, d. o. o. 9,09   9,09 Turizem in gospodarstvo 

2 Adria, turistično podjetje, d. o. o., Ankaran   11,74 11,74 Turizem in gospodarstvo 

3 Bodočnost Maribor, d. o. o. 77,52   77,52 Turizem in gospodarstvo 

4 Casino Bled, d. d.   33,75 33,75 Turizem in gospodarstvo 

5 Casino Portorož, d. d.   9,46 9,46 Turizem in gospodarstvo 

6 Cetis, d. d.   7,47 7,47 Turizem in gospodarstvo 

7 Cinkarna Celje, d. d.   11,50 11,50 Turizem in gospodarstvo 

8 CSS, d. o. o. 97,96   97,96 Turizem in gospodarstvo 

9 D.S.U., d. o. o. 100,00   100,00 Finance 

10 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d. 100,00   100,00 Promet 

11 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. 49,00   49,00 Finance 

12 Elektro Celje, d. d. 79,50   79,50 Energetika 

13 Elektro Gorenjska, d. d. 79,48 0,31 79,79 Energetika 

14 Elektro Ljubljana, d. d. 79,50 0,30 79,80 Energetika 

15 Elektro Maribor, d. d. 79,86   79,86 Energetika 

16 Elektro Primorska, d. d. 79,68   79,68 Energetika 

17 Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

18 Elektrooptika, d. d. 0,01 70,48 70,49 Turizem in gospodarstvo 

19 GEN energija, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

20 Geoplin, d. o. o. 25,01   25,01 Energetika 

21 HIT, d. d.   20,00 20,00 Turizem in gospodarstvo 

22 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

23 INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

24 Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o. 100,00   100,00 Turizem in gospodarstvo 

25 Kontrola zračnega Prometa Slovenije, d. o. o. 100,00   100,00 Promet 

26 KOPP, d. o. o. 100,00   100,00 Promet 

27 Koto, d. o. o. 66,23   66,23 Turizem in gospodarstvo 

28 Krka, d. d. 7,21 9,00 16,21 Turizem in gospodarstvo 

29 Loterija Slovenije, d. d.   15,00 15,00 Turizem in gospodarstvo 

30 Luka Koper, d. d. 51,00 11,13 62,13 Promet 

31 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. 49,00   49,00 Finance 

32 Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

33 NLB, d. d. 25,00   25,00 Finance 

34 Petrol, d. d. 10,82 12,68 23,50 Energetika 

35 Plinhold, d. o. o. 60,10 0,05 60,15 Energetika 

36 Pomgrad – vodnogospodarsko podjetje, d. d. 25,01   25,01 Turizem in gospodarstvo 

37 Pošta Slovenije, d. o. o. 100,00   100,00 Promet 

38 Pozavarovalnica Sava, d. d. 13,89 17,68 31,57 Finance 

39 PS za avto, d. o. o.   90,00 90,00 Turizem in gospodarstvo 

40 RŽV, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o. 100,00   100,00 Energetika 

41 Sava, d. d.   18,69 18,69 Turizem in gospodarstvo 

42 SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. 99,41   99,41 Finance 

43 SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. 25,00   25,00 Turizem in gospodarstvo 

44 Slovenske železnice, d. o. o. 100,00   100,00 Promet 
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45 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o. 49,00   49,00 Finance 

46 Studentenheim Korotan GMBH 100,00   100,00 Turizem in gospodarstvo 

47 Telekom Slovenije, d. d. 62,54 4,25 66,80 Turizem in gospodarstvo 

48 Terme Olimia, d. d.   4,01 4,01 Turizem in gospodarstvo 

49 Unior, d. d.   39,43 39,43 Turizem in gospodarstvo 

50 Varnost sistemi, d. o. o.   9,74 9,74 Turizem in gospodarstvo 

51 Vodnogospodarsko podjetje, d. d., Kranj 25,00   25,00 Turizem in gospodarstvo 

52 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj 25,00   25,00 Turizem in gospodarstvo 

53 Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d. d. 25,00   25,00 Turizem in gospodarstvo 

54 Zavarovalnica Triglav, d. d.** 34,48 28,09 62,57 Finance 

Opombe:  
** 34,47 % delež je v lasti ZPIZ, RS ima 0,01 % lastniški delež  

 

 

3.1.7. Prejete dividende od kapitalskih naložb  

 

Na podlagi skupščinskih sklepov družb, v katerih ima SDH lastniški delež, je bilo v prvem polletju 2020 SDH-

ju iz naslova dividend za poslovno leto 2019, zagotovljeno izplačilo skupaj 3,2 mio EUR. Pri tem največji delež 

(50 %) predstavljalo dividende družbe Cinkarna Celje, d. d., v višini 1,6 mio EUR. 

 

Skupščinski sklepi o dividendah in deležih iz dobička za kapitalske deleže v lasti RS s katerimi upravlja SDH, 

pa so v prvem polletju 2020 skupaj znašali 33,3 mio EUR. Največji delež prispevata Telekom, d. d., v višini 

14,3 mio EUR (43 %) in Gen energija, d. o. o., v višini 9,5 mio EUR (28,5 %).    

 

Znesek dividend za celotno leto 2020 je v tem trenutku še zelo negotov, saj zavarovalnice, zaradi odločitve 

Agencije za zavarovalni nadzor (ki je bila sprejeta kot odgovor na epidemijo COVID-19), do 1. oktobra 2020 

ne smejo izplačevati dividend niti ne sprejemati zavez v zvezi z izplačevanjem le- teh. Predvidene dividende 

s strani zavarovalnic predstavljajo približno tretjino vseh načrtovanih dividend. Zaradi sklepa Banke Slovenije 

iz aprila 2020, kjer bankam predvidoma za eno leto prepoveduje izplačevanje dobičkov iz let 2019 in 2020, 

bo v celoti izpadla tudi dividenda NLB (v njej ima delež RS).  

 

 

3.1.8. Dejanja v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb  

 

Postopke razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb vodi SDH na podlagi letnih načrtov upravljanja 

kapitalskih naložb za posamezna leta, h katerim poda soglasje Vlada RS.  

 

Razpolaganje s kapitalskimi naložbami 

 

SDH si prizadeva, da postopki razpolaganja s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH in RS, ki zajemajo 

prodajo in zamenjavo kapitalskih naložb, tečejo učinkovito, pregledno, enakopravno, konkurenčno in v 

skladu s primerljivo mednarodno tržno prakso. Temeljni cilj pri prodajah kapitalskih naložb je doseganje čim 

višje kupnine. Pri prodaji najpomembnejših naložb v imetništvu RS si SDH v okviru zakonskih možnosti, poleg 

že omenjenega, prizadeva zasledovati še druge cilje, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti, kot 

so: izboljšanje kakovosti in kapacitet javnih storitev, nadaljnji razvoj družb, nove investicije, dostop do novih 

trgov, zagotavljanje konkurenčnosti ipd. 
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Dne 5. februarja 2020 se je zaključil postopek prodaje 100 % lastniškega deleža družbe Abanka, ko je RS na 

podlagi pogodbe, sklenjene z Novo KBM dne 20. junija 2019, prejela kupnino v vrednosti 444.242.000 EUR 

in so bile vse delnice Abanke v državnem lastništvu prenesene na kupca.  

 

V prvem polletju 2020 je SDH vodil tudi aktivnosti v zvezi s postopkom prodaje nekaj manjših naložb v 

imetništvu RS oziroma SDH. Z javno objavo Vabila k oddaji ponudb je bil v februarju 2020 začet postopek 

prodaje 49-odstotnega poslovnega deleža v družbi META Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ki 

se do 30. junija 2020 še ni zaključil. Izvedene so bile tudi pripravljalne aktivnosti v zvezi s postopkom prodaje 

1,73-odstotnega lastniškega deleža SDH v družbi Intereuropa, d. d.  

 

V proučevanem obdobju SDH ni sklenil nobene pogodbe o prodaji kapitalskih naložb.  
 

Pridobivanje kapitalskih naložb 

 

Kot je opisano v točki 3.1.5. tega dokumenta je SDH v skladu z LNU Turizem v prvi polovici leta 2020 vodil 

aktivnosti za pridobitev izbranih naložb s področje turizma, vendar zaradi pojava epidemije COVID-19 in 

spremenjenih razmer na področju turizma ni prišlo do sklenitve transakcij. 

 

SDH je 20. februarja 2020 ustanovil tudi podjetje za opravljanje gospodarske javne službe pomorske pilotaže 

KOPP, d. o. o., ki je s poslovanjem in izvajanjem storitev pomorske pilotaže kot edini izvajalec te storitve v 

koprskem tovornem pristanišču pričelo 10. maja 2020. 

 

V proučevanem obdobju SDH ni sklenil nobene pogodbe o nakupu kapitalskih naložb.  

 

 

 

 DENACIONALIZACIJA IN PORAVNAVA ODŠKODNIN PO RAZLIČNIH ZAKONIH 

 

3.2.1. Denacionalizacija podržavljenega premoženja 

 

SDH  aktivno sodeluje v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi ter v postopkih za določitev odškodnine 

po določbi 73. člena Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen). Nastopa v dveh položajih in sicer kot 

stranka v postopku in kot zavezanec za plačilo odškodnine skladno z določbami ZDen in ostalih predpisov, ki 

urejajo denacionalizacijo premoženja. SDH je imel 30. junija 2020 dokumentiranih 219 zahtevkov za plačilo 

odškodnine v 163 upravnih in sodnih zadevah. 

 

Ministrstvo za pravosodje, ki od leta 2002 spremlja proces denacionalizacije, ima 30. junija 2020 
dokumentiranih 131 nerešenih  upravnih zadev. Pri sodiščih je bilo 30. junija 2020  nerešenih še  7 zadev, ki 
se vodijo po 5. členu ZDen. Med podatki ministrstva ni podatkov o zahtevkih po določbi 73. člena ZDen ter 
zahtevkov, postavljenih zoper SDH pri sodiščih po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter 
vrnitvi njihovega premoženja in pravic (v nadaljevanju ZPVAS).  
 

SDH je v prvem polletju prejel štiri nove zahtevke za denacionalizacijo in tri nadaljevalne zahtevke. 

Zahtevkov po 73. členu ZDen ni prejel. Upravni organi so pripravili 18 poročil o ugotovljenem dejanskem in 

pravnem stanju zadeve in izdali 12 prvostopnih odločb, s katerimi je bila določena odškodnina v obliki 

obveznic. Zahtevki vlagateljev za plačilo odškodnine so bili z 22 odločbami na različnih stopnjah odločanja 

zavrnjeni. 86 zahtevkov je 30. junija 2020 v ponovnem odločanju, saj se s prvotno odločitvijo ni strinjal bodisi 
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SDH ali pa upravičenec do denacionalizacije. V poročanem obdobju je bilo razpisanih 30 obravnav in 

narokov, ki se jih je SDH udeležil oziroma posredoval svoja stališča in opredelitve. 

Komisija za poravnave se je v poročanem obdobju sestala dvakrat. Predlogi vlagateljev za sklenitev 

poravnave so bili glede na dejansko in pravno stanje zadev preuranjeni oziroma niso bili zreli za obravnavo, 

zato sta bila oba predloga (predlog za sklenitev poravnave in povabilo k postopku mediacije) zavrnjena. 

 

SDH se je v prvem polletju 2020 osredotočeno vključeval v najzahtevnejše denacionalizacijske zadeve in s 

svojim znanjem prispeval k razrešitvi posameznih dejanskih in pravnih vprašanj. Odprte ostajajo zapletene 

in obsežne zadeve, v katerih se vračajo večja premoženja  fizičnih oseb, civilno pravnih oseb, bivših lastnikov 

podjetij, veleposestnikov ter agrarnih skupnosti. Sporna pravna in dejanska vprašanje se nanašajo na 

izkazovanje podržavljenja in lastništva, na pravico do denacionalizacije in podobna vprašanja, je pa večina 

odprtih vprašanj še vedno brez ustrezne sodne prakse.  

 

SDH skladno z določbo tretje alineje 59. člena ZDen kot zavezanec izvršuje odločbe o denacionalizaciji, ki so 

izdane v upravnih in sodnih zadevah, po določbi tretjega odstavka 173. člena SZ-1 pa izvršuje tudi odločbe, 

ki jih izdaja Ministrstvo za okolje in prostor.  

 

V prvem polletju 2020 je SDH 38 prejemnikom izplačal odškodnino v višini 1,17 mio EUR. Po 173. členu SZ-

1, po katerem ima najemnik, ki uveljavlja pravico do nakupa drugega stanovanja ali gradnje hiše, pravico 

zahtevati od SDH nadomestilo, je bilo izplačanih 23 tisoč EUR. 

 

Izplačevanje obveznic SOS2E v lotih 

         1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 

Število obveznic izplačanih po ZDen 11.550 

Število obveznic izplačanih po SZ-1 309 

SKUPAJ 11.859 

 

 

3.2.2. Odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja 

 

Z uveljavitvijo Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve 

kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju ZIOOZP) so se naloge SDH, ki so se prvotno nanašale na 

poravnavo obveznosti po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo, razširile na izdajo, vročanje in izplačevanje 

ter obračunavanje obresti za obveznice, ki jih je za plačilo odškodnine po navedenem zakonu 1. februarja 

2001 izdala. Republika Slovenija Te naloge SDH izvaja v imenu in za račun  Republike Slovenije. SDH v prvem 

polletju 2020 ni prejel nobenega zahtevka za izplačilo odškodnine po ZIOOZP.  

 

 
3.2.3. Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 

 

SDH je bilo z uveljavitvijo Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljevanju 

ZSPOZ) 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 RS.  

 

SDH je v prvem polletju 2020 izdal in vročil 117 odločb o višini odškodnine. S sprejemom Zakona o 

spremembah in dopolnitvah ZSPOZ se nove odločbe o višini odškodnine izplačujejo le v gotovini in nič več  v 

obveznicah. Iz tega naslova je SDH v prvem polletju 2020 izplačal 546 tisoč EUR. 
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3.2.4. Obveznosti po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 

 

SDH na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v 

nadaljevanju ZVVJTO)) izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v imenu in za račun RS. V 

prvem polletju 2020 je SDH prejel šest izvršilnih naslovov in izplačal 149 tisoč EUR. Glede na podatke, ki jih 

je poslalo Državno odvetništvo RS, so izplačila po navedenem zakonu zaključena. 

 

 

 

 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI IN PORTFELJA LIKVIDNIH NALOŽB  

 

3.3.1. Temeljna usmeritev naložbene politike SDH 

 

SDH je v okviru sprejetega finančnega načrta za leto 2020 in Pravilnika o naložbeni politiki portfelja likvidnih 

naložb izvajal sprejeto poslovno in naložbeno politiko. V prvem polletju 2020 je redno in pravočasno 

poravnal vse zakonske in pogodbene obveznosti. Tekočo likvidnost je zagotavljal z načrtovanjem denarnih 

tokov in z vzdrževanjem stalne likvidnostne rezerve. Glavna pozornost je bila usmerjena v zagotovitev 

potrebnih sredstev za poplačilo obveznice SOS3, ki je zapadla v plačilo 24. junija 2020. SDH je zagotovil 

potrebna sredstva za plačilo zadnjega, petega, kupona.  

 

 

3.3.2. Denarni tokovi in finančni dolg  

 

Večino prilivov v obdobju je predstavljalo vnovčenje zapadlih depozitov in znižanje stanja sredstev depozita 

na odpoklic v skupni višini 85,7 mio EUR. Pomemben dodaten priliv v višini 13 mio EUR je predstavljalo 

črpanje sredstev na podlagi sklenjene pogodbe o okvirnem posojilu, s katerimi je SDH zagotovil potrebna 

sredstva za poplačilo obveznice SOS3. Posojilo je nadomestilo izpad načrtovanih prilivov iz dividend v 

mesecu juniju, ki so bili zamaknjeni v drugo polovico leta. 

 

Med odlivi je glavnino predstavljalo izplačilo obveznosti po izdani obveznici SOS3 v višini 102,5 mio EUR 

(glavnica 100 mio EUR in obresti 2,5 mio EUR). 

 

SDH je 30. junija 2020 izkazoval 13 mio EUR kratkoročnih finančnih obveznosti na podlagi črpanih sredstev 

iz sklenjene pogodbe o okvirnem kratkoročnem kreditu, ostalih finančnih obveznosti ni izkazoval. Črpana 

sredstva iz okvirnega kredita je odplačal v mesecu juliju in do veljavnosti sklenjene pogodbe do konca leta 

na podlagi načrtovanih denarnih tokov ne predvideva novih črpanj. 

 

 

3.3.3. Portfelj likvidnih naložb 

 

V obdobju januar – junij 2020 se je stanje portfelja likvidnih naložb znižalo za 87,7 mio EUR. Vnovčeni so bili 

vsi vezani depoziti v skupni višini 73,9 mio EUR, medtem ko se je obseg depozitov na odpoklic znižal za 11,8 

mio EUR. V tem obdobju je v plačilo zapadla še preostala kupljena obveznica, tako da je v portfelju ostal le  

depozit na odpoklic v višini 0,25 mio EUR. 
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Struktura portfelja likvidnih naložb SDH glede na vrsto naložb  

Vrsta naložb 
Stanje 30.  6.  2020 Stanje 31. 12. 2019 

v 1. 000 EUR % v 1.000 EUR % 

Depoziti 250 100,00 85.950 97,75 

Obveznice 0 0,00 1.981 2,25 

Skupaj portfelj 250 100,00 87.931 100,00 

 

 

 

 SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETA 

 

SDH je na področju skladnosti poslovanja in integritete deloval v skladu z določili ZSDH-1 in določili internih 

aktov družbe, ki podrobneje opredeljujejo postopke ravnanja na posameznih področjih. Pooblaščenec za 

skladnost poslovanja in integriteto, ki je zadolžen za vzpostavitev in izvajanje sistema skladnosti, je skrbel za 

tekoče posodobitve Načrta integritete ter za obravnavo izpostavljenih tem, ki je potekala v okviru Odbora 

za tveganja in kolegija pooblaščenca. Z redno komunikacijo z zaposlenimi se je skrbelo za operativno 

izvrševanje ukrepov in izmenjavo informacij. O izvajanju Načrta integritete je pooblaščenec redno poročal 

nadzornemu svetu, letno poročilo pa je bilo v maju 2020 pripravljeno tudi za Komisijo za preprečevanje 

korupcije.   

 

V Načrtu integritete, kot krovnemu aktu na področju skladnosti in integritete, je bila posebna pozornost 

namenjena tveganjem na področju:  

- vplivov in zahtev, 

- nasprotja interesov,  

- zlorab, 

- postopkov kadrovanja, 

- naročanja blaga in storitev, 

- delovanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, 

- sklepanja pogodb s svetovalci, 

- negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi, 

- preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,  

- varovanja podatkov in notranjih informacij, 

- delovanja v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti družbe, 

- etike in integritete. 

 

V okviru vsake od navedenih vrst tveganj so v SDH posamezna pomembnejša tveganja identificirana in 

ustrezno ovrednotena (kvantificirana). V Načrtu integritete so opredeljeni stalni in enkratni ukrepi za 

obvladovanje tveganj, z določitvijo nosilcev izvedbe (organizacijske enote ali posamezniki). Pri na novo 

opredeljenih enkratnih ukrepih so bili v obravnavanem obdobju določeni nosilci in roki za izvedbo.    

 

V okviru sistema za obravnavo prijav sumov domnevnih nepravilnosti, ki vključuje tudi zaščito prijaviteljev, 

je pooblaščenec  v prvem polletju 2020 prejel skupno 18 prijav. Prijave so bile v skladu z internimi postopki 

razvrščene v naslednje kategorije: 

- domnevne nepravilnosti zaposlenih, članov organov in delovnih teles SDH, 

- domnevne nepravilnosti v družbah s kapitalsko naložbo države, 

- kršitve, katerih obravnava je v pristojnosti drugih organov ali institucij (odstop prijav v obravnavo), 

- neprimerna ravnanja po 57. členu ZSDH-1, 
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- izražanje mnenja prijaviteljev, 

- druge zadeve, ki ne predstavljajo prijave. 

 

14 prijav se je nanašalo na sume nepravilnosti pri delovanju družb s kapitalsko naložbo države, ki so v 

upravljanju SDH. Vse prijave domnevnih nepravilnosti v družbah s kapitalsko naložbo države je obravnavala 

štiričlanska interna komisija v sodelovanju s skrbnikom naložbe. Na podlagi prejetih dodatnih informacij in 

odgovorov na vsebino prijav s strani pristojnih organov v posameznih družbah so se oblikovala stališča 

komisije, posledično pa po potrebi izvedli ukrepi, ki so v pristojnosti SDH.  

 

 

 

 NOTRANJA REVIZIJA 

 

V prvem polletju 2020 je Notranja revizija izvajala revizijske aktivnosti v skladu s sprejetim letnim načrtom 

dela za leto 2020 kakor tudi izredne preglede. Letni načrt dela Notranje revizije je bil pripravljen na osnovi 

analize tveganj SDH, sprejela pa sta ga uprava in nadzorni svet družbe.  

 

V navedenem obdobju sta bila v okviru SDH v celoti izvedena dva pregleda - vezana na skupščinske postopke 

ter kadrovska tveganja; dva pregleda sta v zaključni fazi usklajevanja/poročanja – predmet slednjih 

pregledov je bil pregled procesov projektnega vodenja v SDH ter pregled poslovanja v eni od družb v 

upravljanju SDH. Namen pregledov določenih projektov/procesov družb v upravljanju s strani Notranje 

revizije SDH je svetovanje upravljavcem za še učinkovitejše upravljanje naložb in s tem zmanjševati tveganja, 

pomembna za SDH oz. RS. 

 

Notranja revizija je o svojem delu – izvedenih poslih, izsledkih, priporočenih ukrepih kakor tudi realizaciji 

priporočil tekoče poročala upravi SDH ter obdobno revizijski komisiji nadzornega sveta oz. nadzornemu 

svetu SDH. 

 

Poleg rednih notranje-revizijskih dejavnosti je Notranja revizija sodelovala tudi z nadzornimi in 

preiskovalnimi institucijami. 

 

 

 

 UPRAVLJANJE TVEGANJ SDH 

 

Po rezultatih ocenjevanja na dan 30. junij 2020 so med najpomembnejšimi tveganji SDH zabeležena: 

- regulatorno tveganje (vpliv spremembe zakonodaje, ki ima lahko negativne posledice na obseg in 

vsebino poslovanja SDH);  

- tveganje negativnih učinkov bistveno zaostrenih pogojev poslovanja družb oziroma recesija 

(negativno odstopanje poslovnih rezultatov družb v upravljanju od pričakovanj/ciljev, določenih s 

poslovno finančnim načrtom družbe oz. letnim načrtom upravljanja. Nepredvidene razmere lahko 

bistveno poslabšajo ali celo onemogočijo poslovanje družb in negativno vplivajo na njihove rezultate 

poslovanja, kar ima za posledico znižanje vrednosti kapitalske naložbe, ogrozijo pa lahko izplačilo 

načrtovanih dividend in celo nadaljnje poslovanje družb); 

- težave in možnost razglasitve insolventnosti (tudi stečaja) posameznih družb v lasti in upravljanju kot 

posledica nastanka izrednih razmer (likvidnostne težave ali insolventnost lahko nastopijo zaradi krča 
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v poslovanju in krča celotnega gospodarstva. Gre za tveganja posameznih družb, ki se na nivoju 

portfelja odražajo tudi v rezultatih, likvidnosti in finančnem položaju SDH); 

- likvidnostno tveganje (SDH v določenem obdobju ali na določen dan ni sposoben poravnati zakonskih 

ali drugih obveznosti);  

- tveganje kapitalske neustreznosti SDH (padanje vrednosti naložb v lasti SDH in nižje dividende od 

načrtovanih (oziroma izpad le teh v celoti) lahko povzročijo nižanje vrednosti premoženja in kapitala 

SDH) in  

- tveganje kibernetskega vdora v informacijski sistem SDH, ki izhaja iz nespoštovanja smernic varne 

rabe poslovnih naprav. 

 

SDH ima za obvladovanje teh in vseh ostalih identificiranih tveganj po Krovnem registru tveganj oblikovane 

in sprejete ustrezne ukrepe, ki se redno izvajajo. Njihova realizacija se spremlja na skupnih mesečnih sejah 

Odbora za tveganja in kolegijih pooblaščenca, v kriznih razmerah pa tudi pogosteje.  

 

Visoko stopnjo ogroženosti beležimo tudi zaradi vse večje verjetnosti pandemije korona virusa z daljšim 

rokom trajanja, v okviru katerega je uprava SDH opredelila celovit način delovanja družbe v takih razmerah.  

 

Vzpostavljeni sistem upravljanja tveganj v SDH se nenehno nadgrajuje in prilagaja spremembam v 

notranjem in zunanjem poslovnem okolju, organizaciji in poslovnih procesih. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
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 NEREVIDIRANI ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SDH IN SKUPINE SDH 
 

 

 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE IN SKUPINE SDH 

 

 

V 1.000 EUR

nilo 30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva - skupaj 53.646 61.889 52.610 61.924

neopredmetena sredstva 200 144 200 144

opredmetena osnovna sredstva 5.2.1. 1.353 1.071 1.353 1.071

finančne naložbe v odvisne družbe 5.2.2. 3.692 3.692 3.692 3.692

finančne naložbe v pridružene naložbe 5.2.2. 16.321 21.021 15.285 21.056

druge finančne naložbe 5.2.2. 31.396 34.987 31.396 34.987

odložene terjatve za davek 684 974 684 974

Kratkoročna sredstva - skupaj 630.419 754.024 630.419 754.024

nekratkoročna sredstva za prodajo 5.2.3. 660 3.882 660 3.882

finančne naložbe za razdelitev lastniku 5.2.2. 602.723 637.996 602.723 637.996

druge finančne naložbe 5.2.2. 22.430 98.308 22.430 98.308

poslovne terjatve 5.2.4. 4.185 1.680 4.185 1.680

druga kratkoročna sredstva 73 50 73 50

denar in denarni ustrezniki 5.2.5. 348 12.108 348 12.108

Sredstva - skupaj 684.065 815.913 683.029 815.948

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kapital - skupaj 5.2.6. 572.674 611.580 571.638 611.615

vpoklicani kapital 260.167 260.167 260.167 260.167

kapitalske rezerve 0 0 0 0

rezerve za pošteno vrednost 438.494 482.076 223.142 227.969

preneseni čisti  poslovni izid -130.663 -114.045 123.479 125.583

čisti poslovni izid poslovnega leta 4.676 -16.618 -35.150 -2.104

Nekratkoročne obveznosti - skupaj 63.150 62.914 63.150 62.914

rezervacije in dolgoročne PČR 5.2.7. 63.111 62.914 63.111 62.914

dolg.obveznosti iz najema 39 0 39 0

Kratkoročne obveznosti 48.241 141.419 48.241 141.419

obveznosti, vključene v skupino za 

odtujitev 0 3.615 0 3.615

finančne obveznosti 5.2.8. 13.000 99.962 13.000 99.962

poslovne obveznosti 5.2.9. 21.798 23.329 21.798 23.329

druge obveznosti 5.2.10. 13.443 14.513 13.443 14.513

Obveznosti - skupaj 111.391 204.333 111.391 204.333

Obveznosti in kapital - skupaj 684.065 815.913 683.029 815.948

SDH Skupina SDH
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 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE IN SKUPINE SDH  
 

 

 
 
 
 

 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE IN SKUPINE SDH 
 
 

 

V 1.000 EUR Pojas-

nilo 1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19

prihodki iz pogodb s kupci 5.3.1. 4.348 2.204 4.348 2.204

drugi poslovni prihodki 5.3.1. 927 1.004 927 1.004

Poslovni prihodki 5.275 3.208 5.275 3.208

stroški blaga, materiala in storitev 5.3.2. 2.723 989 2.723 989

stroški dela 5.3.2. 2.171 2.342 2.171 2.342

amortizacija 120 134 120 134

dolgoročne rezervacije 0 0 0 0

odpisi vrednosti 0 1 0 1

drugi poslovni odhodki 35 145 35 145

Poslovni izid iz poslovanja 226 -403 226 -403

finančni prihodki 5.3.3. 6.203 29.843 6.203 13.876

finančni odhodki 5.3.3. 1.463 1.278 1.463 1.278

delež dobičkov/izgub iz naložb, 

vrednotenih po kapitalski metodi
5.3.4.  -  - -39.826 17.854

Poslovni izid pred obdavčitvijo 4.966 28.162 -34.860 30.049

davek iz dobička 5.3.5. 0 0 0 0

odloženi davki 5.3.5. -290 2.214 -290 2.214

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.676 30.376 -35.150 32.263

Osnovni in popravljeni čisti dobiček na 

delnico  -  v EUR
5.3.6. 30,00 194,89 -225,51 206,99

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR Pojas-

nilo 1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 4.676 30.376 -35.150 32.263

sprememba rezerv za pošteno vrednost 

(finančne naložbe)
-43.582 45.216 -1.840 37.238

sorazmerni del drugega vseobsegajočega 

donosa pridruženih podjetij
0 0 0 0

vpliv odloženih davkov -4.429 0 -4.429

Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki  v 

prihodnje ne bo pripoznan v izkazu 

poslovnega izida

-43.582 40.787 -1.840 32.809

sorazmerni del drugega vseobsegajočega 

donosa pridruženih podjetij
- - -2.987 6.022

Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki  bo v 

prihodnje pripoznan v izkazu poslovnega izida
0 0 -2.987 6.024

Skupaj drugi vseobsegajoči donos po davkih -43.582 40.787 -4.827 38.833

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 

po obdavčitvi
-38.906 71.163 -39.977 71.096

SDHSDH
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 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
 

 
 
 

V 1.000 EUR

1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 20 1. 1. - 30. 6. 19

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju 6.140 6.189 6.140 6.189

prejemki pri poslovanju 5.278 4.310 5.278 4.310

prejemki od RS (vračilo izplačanih odškodnin) 862 1.879 862 1.879

Izdatki pri poslovanju -7.536 -8.396 -7.536 -8.396

izdatki za nakupe materiala in storitev -2.666 -1.359 -2.666 -1.359

izdatki za plače zaposlenih -2.309 -2.193 -2.309 -2.193

izdatki za dajatve vseh vrst -362 -483 -362 -483

izplačila na podlagi ZDen in SZ -1.034 -2.644 -1.034 -2.644

izdatki za račun RS (izplačilo odškodnin) -1.042 -1.598 -1.042 -1.598

drugi izdatki pri poslovanju -123 -119 -123 -119

Neto denarni tok pri poslovanju -1.396 -2.207 -1.396 -2.207

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju 91.714 51.751 91.714 51.751

prejemki od obresti 101 318 101 318

prejemki od  deležev v dobičku drugih 1.552 22.143 1.552 22.143

prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb 4.011 11.960 4.011 11.960

prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb 86.050 17.330 86.050 17.330

Izdatki pri naložbenju -12.578 -51.115 -12.578 -51.115

izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -108 -83 -108 -83

izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev -318 -154 -318 -154

izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -33.548 0 -33.548

izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -12.152 -17.330 -12.152 -17.330

Neto denarni tok pri naložbenju 79.136 636 79.136 636

Denarni tokovi pri financiranju

Prejemki pri financiranju 13.000 0 13.000 0

prejemki od povečanja kratk. finančnih obveznosti 13.000 0 13.000 0

Izdatki pri financiranju -102.500 -2.500 -102.500 -2.500

izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti -100.000 0 -100.000 0

Neto denarni tok pri financiranju -89.500 -2.500 -89.500 -2.500

Končno stanje denarnih sredstev 348 3.281 348 4.331

Denarni izid v obdobju -11.760 -4.071 -11.760 -4.071

Začetno stanje denarnih sredstev 12.108 7.352 12.108 8.402

SDH Skupina SDH
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 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 
 

 

4.5.1. Izkaz sprememb lastniškega kapitala SDH  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

V 1.000 EUR

Osnovni         

kapital

Rezerva za 

pošteno 

vrednost

Preneseni       

dobički/ izgube

Čisti dobiček/ 

izguba Skupaj

Stanje na 1. 1. 2020 260.167 482.076 -114.045 -16.618 611.580

Celotni vseobsegajoči donos 

poslovnega leta 0 -43.582 0 4.676 -38.906

čisti poslovni izid poslovnega 

leta 0 0 0 4.676 4.676

drugi vseobsegajoči donos  0 -43.582 0 0 -43.582

Spremembe v kapitalu 0 0 -16.618 16.618 0

prenos 0 0 -16.618 16.618 0

Končno stanje na 30. 6. 2020 260.167 438.494 -130.663 4.676 572.674

V 1.000 EUR

Osnovni      

kapital

Rezerva za 

pošteno 

vrednost

Preneseni       

dobički/ izgube

Čisti dobiček/ 

izguba Skupaj

Stanje na 1. 1. 2019 260.167 353.888 -115.539 0 498.516

0

Celotni vseobsegajoči donos 

poslovenga leta 0 40.787 0 30.376 71.163

čisti poslovni izid poslovnega 

leta 0 0 0 30.376 30.376

drugi vseobsegajoči donos  0 40.787 0 0 40.787

Transakcije z lastniki 0 -1.493 1.493 0 0

prenos zaradi odtujitve 

finančnih naložb 0 -1.493 1.493 0 0

Končno stanje na 30. 6. 2019 260.167 393.182 -114.046 30.376 569.679
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4.5.2. Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine SDH  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

V 1.000 EUR

Osnovni 

kapital

Rezerva za 

pošteno 

vrednost

Preneseni       

dobički/ 

izgube
Čisti dobiček/ 

izguba

Skupaj    

kapital

Začetno stanje na 1. 1. 2020 260.167 227.969 125.583 -2.104 611.615

Celotni vseobsegajoči donos 

poslovenga leta
0 -4.827 0 -35.150 -39.977

čisti poslovni izid poslovnega 

leta
0 0 0 -35.150 -35.150

drugi vseobsegajoči donos  0 -4.827 0 0 -4.827

Spremembe v kapitalu 0 0 -2.104 2.104 0

prenos izida 0 0 -2.104 2.104 0

Končno stanje na 30. 6. 2020 260.167 223.142 123.479 -35.150 571.638

V 1.000 EUR

Osnovni 

kapital

Rezerva za 

pošteno 

vrednost

Preneseni       

dobički/ 

izgube
Čisti dobiček/ 

izguba

Skupaj    

kapital

Začetno stanje  na 1. 1. 2019 260.167 0 124.090 114.326 498.583

Celotni vseobsegajoči donos 

poslovenga leta
0 38.833 0 30.423 69.256

čisti poslovni izid poslovnega 

leta
0 0 0 32.263 32.263

drugi vseobsegajoči donos  0 38.833 0 -1.840 36.993

Transakcije z lastniki 0 -1.484 1.484 0 0

prenos zaradi odtujitve 

finančnih naložb
0 -1.484 1.484 0 0

Končno stanje na 30. 6. 2019 260.167 37.349 125.574 144.749 567.839
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 POSLOVNI SEGMENTI 

 

Skupina SDH izvaja različne naloge, vendar z izvajanjem teh večinoma niso povezani pomembni prihodki. 

Osnovna naloga, zaradi katere je bil SDH ustanovljen, je ugotavljanje in izplačevanje odškodnin iz 

denacionalizacije (ZDen). V ta namen je SDH prejel 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.  

 

V imenu in za račun RS se opravlja izplačevanje odškodnin za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve 

kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP), izplačevanje odškodnin žrtvam vojnega nasilja (ZSPOZ) in vračanje 

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO). 

 

Z ukinitvijo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS je SDH/Skupina prevzel/-a njene naloge in 

zaposlene. Del stroškov, ki nastanejo pri upravljanju kapitalskih naložb, dobi SDH povrnjen s strani 

Ministrstva za finance. V skladu s pogodbo dobi SDH povrnjene tudi vse stroške, ki nastajajo v postopkih 

pridobivanja in razpolaganja kapitalskih naložb RS. 

 

SDH/Skupina ocenjuje, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih za poročanje o poslovnih segmentih določa MSRP8, 

zato poročilo po segmentih ni pripravljeno. SDH/Skupina ne prodaja storitev/blaga/materiala zunanjim 

odjemalcem, prav tako ne uskupinjuje odvisnih družb, ker te niso pomembne z vidika prikazovanja 

resničnega in poštenega finančnega položaja ter uspešnosti poslovanja Skupine SDH. 
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 POJASNILA K NEREVIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE IN 
SKUPINE SDH 

 

 UVODNO POJASNILO 

 

Slovenski državni holding, d. d., je obvladujoča družba Skupine Slovenski državni holding s sedežem v 

Sloveniji, na Mali ulici 5 v Ljubljani.  

 

SDH je po stanju na 30. junija 2020 pripravil tudi konsolidirane računovodske izkaze, v katere vključuje 

pridružene družbe po kapitalski metodi, odvisne družbe pa v konsolidacijo niso vključene, ker z vidika 

prikazovanja resničnih in poštenih računovodskih izkazov Skupine niso pomembne. Sestav Skupine SDH se 

v primerjavi s stanjem 31. decembra 2019 ni spremenil. 

 

Računovodski izkazi SDH in Skupine Slovenski državni holding (v nadaljevanju: Skupina SDH) za prvo polletje 

2020 in prvo polletje 2019 so nerevidirani, izkazi Skupine SDH za leto 2019 in izkazi SDH za leto 2019 pa so 

revidirani. 

 

Epidemija COVID-19 je vsekakor močno vplivala na poslovanje družb, še posebej v segmentu  turizma in 

avtomobilske industrije, kar ima posledice tudi na poštene vrednosti naložb v lastništvu SDH. Virus je še 

vedno prisoten in še vedno vpliva na poslovanje. Morebitna ponovna uvedba zelo strogih ukrepov za 

preprečevanje oziroma omejitev širjenja bolezni predstavlja pomembno tveganje za poslabšanje razmer v 

gospodarstvu. Dodatno tveganje predstavljajo učinki gospodarskih in fiskalnih politik, tako v Sloveniji kot 

širšem okolju. SDH/Skupina SDH se je tako odločil/-a, da pri sestavljanju polletnih izkazov ne pristopi k 

ugotavljanju poštene vrednosti naložb v družbe Adria Turistično podjetje Ankaran, Hit, Sava in Terme Olimia, 

kjer sicer obstoje znamenja slabitev, saj za izdelavo vrednotenja obstoji (pre)velika negotovost glede 

bodočih denarnih tokov.  

 

 

 

 POJASNILA POSTAVK IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 

 

5.2.1. Opredmetena osnovna sredstva 
 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Zemljišča 140 140 140 140

Zgradbe 888 656 888 656

Inv. v nepremičnine v teku 0 7 0 7

Oprema 280 264 280 264

Drobni inventar 6 4 6 4

Sredstva iz pravic do uporabe 39 0 39 0

Skupaj 1.353 1.071 1.353 1.071

SDH Skupina SDH
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5.2.2. Finančne naložbe  

 

Pregled naložb v delnice in deleže, v katerih ima SDH/Skupina SDH na 30. junij 2020 in 30. junij 2019 najmanj 

20-odstotni lastniški delež 

 
 

Finančne naložbe v odvisne družbe 

 

Pregled vrednosti dolgoročnih naložb v odvisne družbe v izkazih SDH/Skupine SDH 

 
*nekratkoročno sredstvo za prodajo, SDH/Skupina je že prejel/-a sorazmerni del likvidacijske mase, družba še ni 
likvidirana 

 

Podatki iz izkazov finančnega položaja in izkazov poslovnega izida odvisnih družb za prvo polletje 2020 in 
primerljivo obdobje 2019 (brez podatkov za družbo GIO, ki je vključena med nekratkor. sredstva za prodajo) 

V 1.000 EUR PS ZA AVTO, d. d. Elektrooptika, d. d. 

  30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019 

Kratkoročna sredstva 2.825 2.542 2 1 

Nekratkoročna sredstva 3.498 3.708 0 0 

Kratkoročne obveznosti 146 60 100 97 

Nekratkoročne obveznosti 1.222 1.222 0 0 

Kapital 4.955 4.968 -98 -96 

  jan. - jun. 2020 jan. - jun. 2019 jan. - jun. 2020 jan. - jun. 2019 

Prihodki od prodaje 137 127 0 0 

Čisti poslovni izid 16 36 -2 -3 

Drugi vseobsegajoči donos 0 0 0 0 

Celotni vseobsegajoči donos 16 36 0 0 

Delež SDH v lastništvu v % 90,00 90,00 70,48 70,48 

podatki so iz nerevidiranih poročil na 30. junij 2020 

Naziv firme Dejavnost/opomba

odvisne družbe

PS za avto, d. o. o. Tržaška cesta 133 1000 Ljubljana dajanje nepremičnin v najem

GIO, d. o. o. Ljubljana—v likvid.* Dunajska 160 1000 Ljubljana v likvidaciji

Elektrooptika, d. d. Mala ulica 5 1000 Ljubljana podjet. in poslovne storitve

pridružene družbe

Unior, d. d. Kovaška cesta 10 3214 Zreče kovaška industrija

Casino Bled, d. d. Cesta svobode 15 4260 Bled prirejanje iger na srečo

Zavarovalnica Triglav, d. d. Miklošičeva 19 1000 Ljubljana zavarovalništvo

Hit, d. d. Delpinova 7A 5000 Nova Gorica prirejanje iger na srečo

Sedež firme

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

v % v % V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR

Elektrooptika, d. d. 70,48 70,48 0 0 0 0

Gio d. o. o., Ljubljana - v 

l ikvid.* 71,27 71,27 0 0 0 0

PS za avto, d. o. o. 90,00 90,00 3.692 3.692 3.692 3.692

Skupaj 3.692 3.692 3.692 3.692

SDH Skupina SDH
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Finančne naložbe v pridružene družbe 

 

Pregled vrednosti dolgoročnih naložb v pridružene družbe v izkazih SDH/Skupine SDH 

 
 

 

Pregled vrednosti kratkoročne naložbe v pridruženo družbo, ki je v izkazih SDH/Skupine SDH vključena med 
kratkoročne naložbe za razdelitev lastniku 

 
 

 

Podatki iz izkazov finančnega položaja in izkazov poslovnega izida pridruženih družb za prvo polletje 2020 in 
primerljivo obdobje 2019 (brez podatkov za družbo Zavarovalnica Triglav, ki je vključena med naložbe za 
razdelitev lastniku) 

 
podatki so iz nerevidiranih poročil na 30. junij 2020 

 

 

  

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

v % v % V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR

Casino Bled, d. d. 33,75 33,75 61 61 0 96

Hit, d. d. 20,00 20,00 5.852 5.852 4.877 5.852

Unior, d. d. 39,43 39,43 10.408 15.108 10.408 15.108

Skupaj 16.321 21.021 15.285 21.056

SDH Skupina SDH

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

Glasovalne 

pravice in 

lastništvo

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

v % v % V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR V 1.000 EUR

Zavarovalnica Triglav, d. d. 28,09 28,09 175.633 212.675 175.633 212.675

Skupaj 175.633 212.675 175.633 212.675

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročna sredstva 131.185 146.427 96 199 18.969 37.466

Nekratkoročna sredstva 224.305 228.412 1.066 1.097 115.484 120.100

Kratkoročne obveznosti 84.300 103.552 778 616 55.091 74.523

Nekratkoročne obveznosti 101.584 98.390 402 394 25.804 24.582

Kapital 169.606 172.897 -18 286 53.558 58.461

jan.-jun. 2020 jan.-jun. 2019 jan.-jun. 2020 jan.-jun. 2019 jan.-jun. 2020 jan.-jun. 2019

Prihodki od prodaje 92.621 132.106 228 867 37.952 75.509

Čisti poslovni izid -2.718 9.362 -306 -19 -4.921 2.544

Drugi vseobsegajoči donos -577 317 0 0 0 0

Celotni vseobsegajoči donos -3.295 9.679 -306 -19 -4.921 2.544

Delež SDH v lastništvu v % 39,43 39,43 33,75 33,75 20,00 20,00

Casino Bled, d. d. Skupina HitSkupina Unior
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Finančne naložbe za razdelitev lastniku po skupinah naložb 

 
 

 

Druge finančne naložbe  

 

Pregled drugih dolgoročnih finančnih sredstev (brez naložb v odvisne in pridružene družbe) 

 
 

 

Pregled drugih kratkoročnih finančnih sredstev (brez naložb v odvisne in pridružene družbe ter naložb za 
razdelitev lastniku) 

 
 

 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb družbe SDH v prvem polletju 2020 

 
 
 
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb družbe SDH v prvem polletju 2019  

 

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Finančne naložbe v pridružene družbe 175.633 212.675 175.633 212.675

Finačna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 427.090 425.321 427.090 425.321

Skupaj 602.723 637.996 602.723 637.996

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Finačna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 31.396 34.987 31.396 34.987

Skupaj 31.396 34.987 31.396 34.987

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Finnačna sredstva , merjena po pošteni 

vrednosti skozi poslovni izid 22.430 24.408 22.430 24.408

Finančna sredstva, merjena po odplačni 

vrednosti 0 73.900 0 73.900

Skupaj 22.430 98.308 22.430 98.308

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR 1. 1. 2020 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2020

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.692 0 0 0 0 3.692

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 21.021 0 0 0 -4.700 16.321

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 34.987 0 0 0 -3.591 31.396

Skupaj 59.700 0 0 0 -8.291 51.409

V 1.000 EUR 1. 1. 2019 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2019

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.757 0 0 0 0 3.757

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 214.404 0 0 0 7.967 222.371

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 388.852 543 0 -899 37.126 425.622

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi poslovni izid 1.981 0 0 0 0 1.981

Finančna sredstva, merjena po odplačni 

vrednosti 31.500 33.000 0 0 0 64.500

Skupaj 640.494 33.543 0 -899 45.093 718.231
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb Skupine SDH v prvem polletju 2020 

 
 

 

Gibanje dolgoročnih finančnih naložb skupine SDH v prvem polletju 2019  

 
 

 

Gibanje drugih kratkoročnih naložb SDH/Skupine SDH v prvem polletju 2020 

 
 

 

Gibanje drugih kratkoročnih naložb SDH/Skupine SDH v prvem polletju 2019  

 
 

 

  

V 1.000 EUR 1. 1. 2020 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2020

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.692 0 0 0 0 3.692

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 21.056 0 0 0 -5.771 15.285

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 34.987 0 0 0 -3.591 31.396

Skupaj 59.735 0 0 0 -9.362 50.373

V 1.000 EUR 1. 1. 2019 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2019

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.757 0 0 0 0 3.757

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 214.404 0 0 0 7.967 222.371

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos 388.852 543 0 -899 37.126 425.622

Finančna sredstva, merjena po pošteni 

vrednosti skozi poslovni izid 1.981 0 0 0 0 1.981

Finančna sredstva, merjena po odplačni 

vrednosti 31.500 33.000 0 0 0 64.500

Skupaj 640.494 33.543 0 -899 45.093 718.231

V 1.000 EUR 1. 1. 2020 Pridobitve Prenos i Odtuji tve Prevrednot. 30. 6. 2020

Odkupl jene terjatve do Save d. d. 22.427 0 0 0 0 22.427

Finančna sredstva, merjena po pošteni  

vrednosti  skozi  pos lovni   i zid 1.981 0 0 -1.750 -231 0

Posoji la , dana povezanim osebam 0 3 0 0 0 3

Posoji la , dana bankam 73.900 0 0 -73.900 0 0

Skupaj 98.308 3 0 -75.650 -231 22.430

V 1.000 EUR 1. 1. 2019 Pridobitve Prenos i Odtuji tve Prevrednot. 30. 6. 2019

Odkupl jene terjatve do Save d. d. 34.372 0 -10.189 0 24.183

Posoji la , dana povezanim osebam 0 4 0 0 0 4

Skupaj 34.372 4 0 -10.189 0 24.187
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Ravni poštenih vrednosti finančnih instrumentov 

 

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na 30. junij 2020 

 
 

 

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na 31. dec. 2019 

 
 

Prehodov med posameznimi ravnmi ni bilo, ne v letu 2020, ne v letu 2019. 

 

 

  

V 1.000 EUR

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 0 0 3.692 0 0 3.692

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 10.407 0 5.913 10.407 0 4.877

Druga dolgoročna finančna sredstva 30.223 0 1.174 30.223 0 1.174

  Delnice, ki kotirajo na borzi 30.223 0 0 30.223 0 0

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 1.174 0 0 1.174

Kratkoročne naložbe v pridružene družbe 175.633 0 0 175.633 0 0

Druga kratkoročna finančna sredstva 407.552 0 46.811 407.552 0 46.811

  Delnice, ki kotirajo na borzi 406.892 0 0 406.892 0 0

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 20.199 0 0 20.199

Odkupljene terjatve 0 0 22.427 0 0 22.427

Nekratkoročna sredstva za prodajo 660 0 0 660 0 0

Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 4.185 0 0 4.185

Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 13.000 0 0 13.000

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 35.241 0 0 35.241

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

1. raven 2. raven 3. raven 1. raven 2. raven 3. raven

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 0 0 3.692 0 0 3.692

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 15.108 0 5.913 15.108 0 5.948

Druga dolgoročna finančna sredstva 33.813 0 1.174 33.813 0 1.174

  Delnice, ki kotirajo na borzi 33.813 0 0 33.813 0 0

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 1.174 0 0 1.174

Kratkoročne naložbe v pridružene družbe 212.675 0 0 212.675 0 0

Druga kratkoročna finančna sredstva 407.782 0 121.409 407.782 0 121.409

  Delnice, ki kotirajo na borzi 405.122 0 0 405.122 0 0

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 20.199 0 0 20.199

Odkupljene terjatve 0 0 22.427 0 0 22.427

Nekratkoročna sredstva za prodajo 679 0 3.203 679 0 3.203

Depoziti poslovnim bankam 0 0 73.900 0 0 73.900

Obveznice, ki kotirajo na borzi 1.981 0 0 1.981 0 0

Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 1.680 0 0 1.680

Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 0 0 3.615 0 0 3.615

Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 99.962 0 0 99.962

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 37.842 0 0 37.842

SDH Skupina SDH
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5.2.3. Nekratkoročna sredstva za prodajo in obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 

 

Med nekratkoročna sredstva za prodajo so bile razvrščene delnice Intereurope in delež v družbi GIO, d. o. o. 

– v likvidaciji. Februarja 2020 je SDH prejel sorazmerni del iz likvidacijske mase družbe GIO in istočasno 

poravnal obveznosti, vključene v skupino za odtujitev. 

 

 

5.2.4. Poslovne terjatve 

 

 
 

 

5.2.5. Denar in denarni ustrezniki  

 

 
 

 

5.2.6. Kapital 

 

Ugotovitev bilančnega dobička/izgube 

 

 
 

 

 
 

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2020 30. 6. 2020 31. 12. 2020

Terjatve do kupcev v državi 1.208 1.046 1.208 1.046

Popravki terjatev do kupcev -285 -285 -285 -285

Terjatve za dividende 1.629 0 1.629 0

Terjatve do RS iz  ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO 261 429 261 429

Druge terjatve do državnih inštitucij 488 302 488 302

Druge terjatve 2.884 2.211 2.884 2.211

Popravek drugih terjatev -2.000 -2.023 -2.000 -2.023

Skupaj 4.185 1.680 4.185 1.680

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Dobroimetje pri poslovnih bankah 98 58 98 58

Denarni ustrezniki 250 12.050 250 12.050

Skupaj 348 12.108 348 12.108

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

Preneseni čisti poslovni izid (31.12.2019) -130.663

Čisti poslovni izid prvega polletja 2020 4.676

Bilančna izguba na 30. junij 2020 -125.987

V 1.000 EUR

Preneseni čisti poslovni izid (31.12.2018) -115.539

Prenos iz rezerv za pošteno vrednost (skladno z MSRP 9) 1.493

Čisti poslovni izid prvega polletja 2019 30.376

Bilančna izguba na 30. junij 2019 -83.670
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Stanje rezerve za pošteno vrednost 

 
 

 

5.2.7. Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

 

 
 

 

5.2.8. Finančne obveznosti 

 

Kratkoročne finančne obveznosti 

 
 

 

Gibanje kratkoročnih finančnih obveznosti v prvem polletju 2020 

 
 

V prvem polletju 2019 SDH/Skupina SDH ni izkazoval/-a kratkoročnih finančnih obveznosti. 

 

 

  

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019

260.793 260.940

10.428 10.428

Okrepitve naložb v delnice zavarovalnih družb 167.257 210.692

Aktuarski presežek/primanjkljaj 16 16

Obveznost za odloženi davek 0 0

Skupaj 438.494 482.076

Okrepitve naložb v delnice in deleže domačih nekotir.gospod.družb

SDH

Okrepitve naložb v delnice domačih kotir.gospod.družb

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Rezervacije za denacionalizacijo 62.497 62.340 62.497 62.340

Rezervacije za jubilejne nagrade 53 53 53 53

Rezervacije za pozaposlitvene zaslužke 293 285 293 285

Druge rezervacije 6 6 6 6

Pasivne časovne razmejitve 262 230 262 230

Skupaj 63.111 62.914 63.111 62.914

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Posojila, dobljena pri bankah 13.000 0 13.000 0

Glavnica za obveznico SOS3 0 99.962 0 99.962

Skupaj 13.000 99.962 13.000 99.962

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR
Stanje na 

1.1.2020
Pridobitve Odplačila

Prenos z dolg. 

posojila

         Stanje na 

30. 6. 2020

Posojila, prejeta od bank 0 13.000 0 0 13.000

Obveznica SOS3 99.962 38 100.000 0 0

Skupaj 99.962 13.038 100.000 0 13.000
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5.2.9. Kratkoročne poslovne obveznosti  
 

 
 

 

5.2.10. Druge obveznosti  
 

 
 

 

 

 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

 

 

5.3.1. Poslovni prihodki  

 

 
 

V letu 2020 so prihodki od prodaje bistveno višji v primerjavi  z enakim obdobjem preteklega leta, ker so 

med njimi, skladno s sklenjeno pogodbo, vključeni prihodki iz povračil stroškov, nastalih v prodajnih 

postopkih družb v lasti RS  (2,05 mio EUR).  

 

  

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Obveznosti do dobaviteljev 396 448 396 448

Obveznost za upravičencev iz denacionalizacije 20.806 20.836 20.806 20.836

Obresti za posojila, dobljena pri bankah 1 0 1 0

Obresti za obveznico SOS3 0 1.308 0 1.308

Obveznosti do zaposlenih 250 322 250 322

Obveznosti do državnih institucij 331 400 331 400

Druge obveznosti 14 15 14 15

Skupaj 21.798 23.329 21.798 23.329

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Kratkoročne PČR 174 106 174 106

Kratkoročne rezevacije za Zden 13.269 14.407 13.269 14.407

Skupaj 13.443 14.513 13.443 14.513

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Prihodki iz pogodb s kupci 4.348 2.204 4.348 2.204

Skupaj čisti prihodki od prodaje 4.348 2.204 4.348 2.204

Prihodki, povezani z denacionalizacijo 838 1.000 838 1.000

Prevrednotovalni poslovni prihodki 89 4 89 4

Drugi poslovni prihodki 927 1.004 927 1.004

Skupaj 5.275 3.208 5.275 3.208

SDH Skupina SDH
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5.3.2. Poslovni odhodki 

 

Stroški blaga, materiala in storitev  

 
 

Stroški storitev v letu 2020 so višji v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zaradi stroškov, ki so 

nastali v prodajnem postopku Abanke. 

 
Stroški dela 

 
 

SDH/Skupina SDH ni upravičen do interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic, razen v delu, ki se nanaša na povračilo nadomestil zaradi bolniške odsotnosti, ki gre v običajnih 

razmerah v breme delodajalca (učinek slabih 7 tisoč EUR). 

 

 

Amortizacija 

 
 

 

  

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Stroški materiala 38 38 38 38

Stroški storitev 2.685 951 2.685 951

Skupaj 2.723 989 2.723 989

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Plače zaposlenih 1.713 1.845 1.713 1.845

Stroški pokojninskih zavarovanj 149 164 149 164

Stroški prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja 46 43 46 43

Stroški socialnih zavarovanj 126 133 126 133

Regres za letni dopust, povračila in drugi 

prejemki zaposlencev 137 157 137 157

Skupaj 2.171 2.342 2.171 2.342

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Amortizacija neopredmetenih sredstev 50 63 50 63

Amortizacija zgradb 18 8 18 8

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 51 63 51 63

Amortizacija sredstev v najemu 1 0 1 0

Skupaj 120 134 120 134

SDH Skupina SDH
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5.3.3. Finančni prihodki in finančni odhodki 

 

 
 

 

Finančni prihodki na podlagi deležev in drugih finančnih instrumentov 

 
 

Zaradi epidemije Covid-19 so nekatere družbe sklicale skupščine kasneje kot druga leta, v večini je bila 

izglasovana nižja dividenda v primerjavi s prvotno načrtovano. Zavarovalnici zaradi priporočil AZN na 

skupščini nista sprejeli sklepa o delitvi dobička (glej tudi poglavje 3.1.7.). 

 

 

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

 
 

 

Pregled finančnih prihodkov in odhodkov, ki jih je SDH ustvaril z odvisnimi/pridruženimi družbami 

 
 

 

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Finančni prihodki na podlagi deležev in drugih 

finančnih intrumentov 6.117 29.774 6.117 13.807

Finančni prihodki iz danih posojil 86 69 86 69

Skupaj finančni prihodki 6.203 29.843 6.203 13.876

Odhodki iz finančnih obveznosti 1.463 1.278 1.463 1.278

Skupaj finančni odhodki 1.463 1.278 1.463 1.278

Učinek vrednotenja pridruženih finančnih naložb 

po kapitalski metodi 0 0 -39.826 17.854

Neto finančni izid 4.740 28.565 -35.086 30.452

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Dividende gospodarskih družb 3.181 10.275 3.181 10.275

Dividende  zavarovalnic 0 18.858 0 2.891

Prihodki od prodaje deležev v gospod.družbah 2.460 0 2.460 0

Prihodki v povezavi z odkupljenimi terjatvami 453 589 453 589

Prihodki od obresti obveznic 23 52 23 52

Skupaj 6.117 29.774 6.117 13.807

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Odhodki za obresti obveznice SOS3 1.230 1.278 1.230 1.278

Obresti za prejete bančne kredite 2 0 2 0

Drugi finančni odhodki 231 0 231 0

Skupaj 1.463 1.278 1.463 1.278

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Finančni prihodki v povezavi z odvisnimi družbami 2.460 0

Finančni prihodki  v povezavi s pridruženimi 

družbami 23 16.018

Neto finančni izid 2.483 16.018

SDH
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5.3.4. Deleži izgube/dobička v pridruženih podjetjih 

 

Vpliv pridruženih družb na finančni izid Skupine SDH 

 
 

 

Vpliv posamezne pridružene družbe na finančni položaj Skupine SDH v prvem polletju 2020 

 
 

 

Vpliv posamezne pridružene družbe na finančni položaj Skupine SDH v prvem polletju 2019 

 
 

 

5.3.5. Davek iz dobička in odloženi davki 
 

Obračunani davek  

 
 

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Pripadajoči delež v dobičku pridruženih družb 9.369 13.673

Odprava oslabitve 0 8.509

Pripadajoči delež v izgubi pridruženih družb 2.515 0

Oslabitve 46.680 4.328

Neto finančni izid -39.826 17.854

Skupina SDH

V 1.000 EUR Skupina ZT Skupina Unior Skupina Hit Casino Bled Skupaj

Vrednost naložbe  na 31. 12. 2019 212.675 15.108 5.852 97 233.732

Pripis sorazmernega dela poslovnega 

izida 9.369 -1.445 -975 -97 6.852

Prejete dividende 0 0 0 0 0

Pripis sorazmernega dela spremembe 

rezerve za pošteno vrednost -2.987 0 0 -2.987

Odprava predhodne slabitve 0 0 0 0 0

Slabitev do poštene vrednosti -43.424 -3.256 0 0 -46.680

Vrednost naložbe po kapitalski metodi 

na  30.  6. 2020 175.633 10.407 4.877 0 190.917

Poštena vrednost v izkazih SDH 175.633 10.407 5.852 61 191.953

V 1.000 EUR Skupina ZT Skupina Unior Skupina Hit Casino Bled Skupaj

Vrednost naložbe  na 31. 12. 2018 193.515 17.682 3.146 128 214.471

Pripis sorazmernega dela poslovnega 

izida 9.736 3.448 506 -67 13.623

Prejete dividende -15.966 0 0 0 -15.966

Pripis sorazmernega dela spremembe 

rezerve za pošteno vrednost 6.024 0 -13 0 6.011

Odprava predhodne slabitve 8.509 0 0 0 8.509

Slabitev do poštene vrednosti 0 -3.784 -493 0 -4.277

Vrednost naložbe po kapitalski metodi 

na  30. 6. 2019 201.818 17.346 3.146 61 222.371

Poštena vrednost v izkazih SDH 201.818 17.346 3.146 61 222.371

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Tekoči davek 0 0 0 0

Odloženi davek -290 2.214 -290 2.214

Skupaj -290 2.214 -290 2.214

SDH Skupina SDH
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Stanje terjatev in obveznosti za odloženi davek 

 
 

 

5.3.6. Čisti dobiček na delnico 
 

 
 

 

 

 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV 

 

Plačani zneski obresti in glavnic obveznice SOS2E so prikazani v prvem delu izkaza, med denarnimi tokovi iz 

poslovanja, ker je poravnavanje obveznosti iz denacionalizacije ena izmed osnovnih dejavnosti SDH/Skupine 

SDH. Tudi prejemki, razen prejemkov 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  izplačevanja obveznosti 

RS, ki jih za njen račun izvaja SDH (ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO). 

 

Denarni tokovi na podlagi izvajanja ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v obdobju januar – junij 2020 

 
 

 

Denarni tokovi na podlagi izvajanja ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v obdobju januar – junij 2019 

 
 

 

 

 DIVIDENDE NA DELNICO 

 

Obvladujoča družba skladno s svojo normativno ureditvijo ne izplačuje dividend. 

V 1.000 EUR

30. 6. 2020 31. 12. 2019 30. 6. 2020 31. 12. 2019

Dolgoročne terjatve za odložene davke 2.017 2.458 2.017 2.458

Dolgoročne obveznosti za odložene davke 1.333 1.484 1.333 1.484

Neto dolg. terjatev za odložene davke 684 974 684 974

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2020  1 - 6 / 2019

Dobiček / izguba večinskih lastnikov 4.676 30.376 -35.150 32.263

Število izdanih delnic 155.866 155.866 155.866 155.866

Tehtano število delnic 155.866 155.866 155.866 155.866

Čisti dobiček na delnico 0,03 0,19 -0,23 0,21

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Skupaj

Izplačila upravičencem 546 0 149 695

Prejeto od Republike Slovenije za  tekoča izplačila 863 0 0 863

Neto finančni učinek 317 0 -149 168

V 1.000 EUR

ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Skupaj

Izplačila upravičencem 1.588 10 0 1.598

Prejeto od Republike Slovenije za  tekoča izplačila 1.839 39 0 1.878

Neto finančni učinek 251 29 0 280
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 POSLI S POVEZANIMI OSEBAMI 

 

Kot povezane osebe se poleg Republike Slovenije kot 100-odstotne lastnice obravnavajo v skladu z MRS 24: 

- odvisne in pridružene družbe; 

- organi vodenja ter člani nadzornega sveta in revizijske komisije SDH;  

- družbe, ki so povezane z državo. 

 

SDH v prvem polletju 2020 ni sklenil nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje 

povezanih družb oziroma oseb. 

 

 

 

 IZVEN BILANČNE POSTAVKE 

 

 

Poleg prihodnjih obveznosti, za katere so priznane rezervacije, ker so izpolnjeni pogoji za priznanje, ima 

SDH/Skupina SDH iz naslova denacionalizacije oblikovane tudi pogojne obveznosti v višini 38,7 mio EUR. 

Med pogojne obveznosti so uvrščeni tudi zahtevki, ki so še v obravnavi na upravnih enotah in ministrstvih 

in še niso bili posredovani SDH. Vrednost teh zadev/obveznosti je ocenjena. 

 

 

 

 

 DOGODKI PO DNEVU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 

 

Poslovnih dogodkov po datumu bilance, ki bi lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze SDH/Skupine 

SDH za prvo polletje 2020, ni bilo. 

 

Nadzorni svet SDH se je 1. julija 2020 seznanil z odstopno izjavo predsednika uprave Gabrijela Škofa in zato 

imenoval Igorja Kržana za predsednika uprave SDH, in sicer do imenovanja novega predsednika uprave 

skladno z ZSDH-1 z največ enoletnim mandatom. Funkcijo je nastopil 2. julija 2020, od takrat dalje miruje 

njegova funkcija člana nadzornega sveta SDH.  

 

Zaradi poteka mandatov dvema članoma nadzornega sveta, in sicer Dušku Kosu ter Damjanu Beliču je 

Državni zbor imenoval nova dva člana, in sicer mag. Boža Emeršiča in mag. Ivana Simiča, ki sta petletni 

mandat nastopila 17. julija 2020. 

 

Na seji NS dne 26. avgusta 2020 je bil, glede na spremenjeno članstvo zaradi poteka mandatov dveh članov  

ter zamrznitve funkcije g. Kržana, za namestnika predsednice NS imenovan mag. Ivan Simič. Popolnjene so 

bile tudi komisije NS. 
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 IZJAVA UPRAVE 
 

 

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Slovenski državni 

holding, d. d., in Skupine Slovenski državni holding za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2020 pripravljeni 

tako, da dajejo po najboljšem vedenju resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov 

SDH in Skupine SDH. 

 

Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi 

letnih računovodskih izkazov za leto 2019. 

 

Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2020 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. decembra 2019, razen v delu, ki se nanaša na 

ugotavljanje poštene vrednosti naložb s področja turizma (Adria turistično podjetje Ankaran, Hit Nova 

Gorica, Sava in Terme Olimia). SDH bo za namen sestave letnega poročila vsekakor ugotovil pošteno 

vrednost tudi teh naložb. 

 

Družba ni imela in nima transakcij s povezanimi osebami, ki bi bile pomembne in ne bi bile opravljene pod 

tržnimi pogoji. 

 

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja SDH in 

Skupine SDH ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. 

 

 

 

Ljubljana, 10. september 2020 

 
 
 
 
 

 Boris Medica     Boštjan Koler                Igor Kržan 
  član uprave      član uprave             predsednik uprave 
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Pomembnejše, pogosto uporabljene kratice v dokumentu: 
 
Institucije: 
 
SDH, Družba  -  Slovenski državni holding, d. d. 
Skupina SDH  - Skupina Slovenski državni holding 
RS   -  Republika Slovenija 
KAD                     -    Kapitalska družba, d. d.,  

ZPIZ    zavod z invalidsko in pokojninsko zavarovanje 

KPK   -  Komisija za preprečevanje korupcije 

NLB   -  Nova Ljubljanska banka, d. d. 

Abanka   - Abanka, d. d. 

 

Kratice: 

Soglasje DZ RS -   Soglasje Državnega zbora Republike Slovenije 

LNU                         -       Letni načrt upravljanja 

 
 
Zakoni in pogodbe: 
 
ZSDH, ZSDH-1  -  Zakon o Slovenskem državnem holdingu 
ZDen   - Zakon o denacionalizaciji 
ZGD-1   - Zakon o gospodarskih družbah 
ZPVAS                  - Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi  

njihovega premoženja in pravic  
FIP   - Finančna in izravnalna pogodba 
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 
SZ-1   -  Stanovanjski zakon 
ZSOS    -  Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu 
ZIPRS1819-A  - Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 
 
 
 


