
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŢBA TUDI V LETU 2010 IZPOLNILA VSE 

OBVEZNOSTI DO ODŠKODNINSKIH UPRAVIČENCEV 

 

V letu 2010 je Slovenska odškodninska druţba, d.d., izplačala za več kot 146 milijonov 
evrov odškodnin in vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje, za leto 2011 pa 
načrtuje za več kot 158 milijonov izplačil zakonskih obveznosti. Neugodne 
gospodarske razmere so tudi v preteklem letu vplivale na prodajne aktivnosti. Manko 
prilivov iz naslova prodaje kapitalskih naloţb je Slovenska odškodninska druţba 
uspešno premostila s pridobitvijo likvidnih sredstev z zadolţitvijo na mednarodnem 
finančnem trgu v višini 300 milijonov evrov. Na ta način je zagotovila tekoče 
poravnavanje obveznosti, medtem, ko skupno premoţenje druţbe še naprej zagotavlja 
izplačila vsem upravičencem do leta 2016.  
 
Slovenska odškodninska družba je v letu 2010 z aktivnim upravljanjem finančnih sredstev 
uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo na področju izplačil zakonskih obveznosti in poplačil 
vlagateljem v javno telekomunikacijsko omrežje. Skupno je upravičencem izplačala 146,1 
milijonov evrov. Od tega 121,9 milijonov evrov predstavljajo izplačila iz naslova 
denacionalizacije, 8,1 milijon evrov za odškodnine zaradi zaplembe premoženja, 8,9 milijona 
evrov za odškodnine za vojno in povojno nasilje, 7,2 milijona evrov vračil vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje.  
 
Konec leta 2010 je vrednost naložbenega premoženja Slovenske odškodninske družbe 
znašala 1,1 milijardo evrov. Preteklo leto je poslovanje družbe zaznamovalo nadaljevanje 
neugodnih gospodarskih razmer, zaradi česar je družba s prodajo kapitalskih naložb 
ustvarila le 177 tisoč evrov prilivov. Vrednostno najpomembnejša oblika premoženja 
Slovenske odškodninske družbe še naprej ostaja 42 kapitalskih naložb v domačih 
gospodarskih družbah, bankah in drugih finančnih institucijah. Prilivi iz naložbene dejavnosti 
so znašali 63,5 milijonov evrov. Finančni odhodki iz obresti obveznice SOS2E so v letu 2010 
znašali 35,1 milijone evrov in so ob bistvenem zmanjšanju prihodkov od prodaj kapitalskih 
naložb ključni vzrok za negativen čisti poslovni izid, ki znaša 32,4 milijonov evrov. Kljub 
temu, pa je zagotovljeno dolgoročno izpolnjevanje vseh obveznosti Slovenske odškodninske 
družbe 
 
V mesecu maju 2010 je bil sprejet Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike 
Slovenije, ki je med drugim določil, da je vlogo skupščine družbe prevzela Agencija za 
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. V mesecu juliju 2010 je bil sprejet nov 
statut družbe, ki je skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah uvedel dvotirni 
sistem upravljanja Slovenske odškodninske družbe z upravo in nadzornim svetom. 
 
Slovenska odškodninska družba bo tudi v prihodnje v skladu s svojim poslanstvom tekoče 
izplačevala odškodnine in poravnavala druge obveznosti, kot to predvideva zakonodaja. Pri 
aktivnem upravljanju svojih naložb bo dosledno spoštovala temeljna načela korporativnega 
upravljanja ter obveznosti in pravice, ki iz tega izhajajo. 
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