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UVOD 
 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30.06.2013, so pripravljeni v skladu z MRS 
34 – Medletno računovodsko poročanje – in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi 
računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2012. 
 
Računovodski izkazi Slovenske odškodninske družbe, d.d. (v nadaljevanju Družba ali SOD, d.d. 
– odvisno od konteksta besedila) in Skupine Slovenska odškodninska družba (v nadaljevanju: 
Skupina) za prvo polletje 2013 in prvo polletje 2012 so nerevidirani, prav tako so nerevidirani 
izkazi Skupine za leto 2012, izkazi Družbe za leto 2012 pa so revidirani. 
 
Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot 
pri pripravi letnih računovodskih izkazov Družbe in Skupine za leto 2012. 
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1. SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 
 
 
 
1.1. OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE  
 
 
Naziv družbe:     Slovenska odškodninska družba d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe:    Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Šifra dejavnosti:    K 64.990 
ID za DDV:     SI 46130373 
Matična številka:    5727847 
 
Vodstvo družbe do 06.02.2013 :  mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave,  
      Matjaž Jauk, član uprave,   
      Krešo Šavrič, član uprave  
 
Vodstvo družbe od 06.02.2013  mag. Peter Ješovnik, predsednik uprave,  
do 08.05.2013:    Igo Gruden, član uprave,   
      mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave  
 
Vodstvo družbe od 08.05.2013:  mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave,  
      Matej Runjak, član uprave,   
      Matej Pirc, član uprave (od 15.05.2013) 
 
Število zaposlenih dne 30.06.2013:  73 
 
Družba registrirana kot:   delniška družba pri Okrožnem sodišču v  

Ljubljani, pod številko registrskega vložka 
1/21883/00 

 
Datum ustanovitve:    19. februar 1993 
Osnovni kapital:    60.166.917,04 EUR 
 
Člani nadzornega sveta do 19.04.2013: g. Andrej Cunder, predsednik, 
 ga. Nuša Ferenčič, namestnica predsednika, 

Andrej Pristovnik, član, 
Zlatko Alibegović, član, 
Stane Seničar, član do 04.02.2013, 
Igor Maher, član do 04.02.2013, 
Martin Bratanič, član od 04.02.2013, 
Radivoj Nardin, član od 04.02.2013, 
g. Pavle Gorišek, član, 

  g. Miran Škof, član od 25.01.2013, 
ga. Simona Razvornik Škofič, članica od 25.01.2013 

 
Člani revizijske komisije do 19.04.2013: g. Zlatko Alibegović, predsednik, 

g. Radivoj Nardin, član, 
ga. Andreja Bajuk Mušič, zunanja članica. 
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Člani nadzornega sveta od 19.4.2013:   g. Otmar Zorn, predsednik (do 10.07.2013), 
g. Aleksander Mervar, namestnik predsednika, 
g. Roman Dobnikar, 
g. Samo Lozej, 
ga. Nives Cesar, 
g. Stane Seničar, 
g. Pavle Gorišek, 
g. Miran Škof, 
ga. Simona Razvornik Škofič. 

 
Člani revizijske komisije od 24.04.2013: g. Samo Lozej, predsednik,  

g. Miran Škof, član,  
      ga. Andreja Bajuk Mušič, zunanja članica 
 
 
 

 
 

1.1.1. SOD, d.d.,  se predstavi  
 
Družba je organizirana kot delniška družba, katere ustanovitelj in edini delničar je Republika 
Slovenija. Sedež je v Ljubljani na Mali ulici 5.  
 
Organe Družbe in njihove pristojnosti določata Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (v 
nadaljevanju ZSOS) in statut Družbe, ki opredeljuje tudi notranje organizacijske enote Družbe. 
Poslovni procesi so funkcionalno organizirani v posameznih oddelkih in službah.  
 
Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je uveden dvotirni sistem upravljanja 
Družbe z upravo in nadzornim svetom. Uprava vodi in organizira delo ter poslovanje Družbe, 
nadzorni svet pa nadzoruje vodenje poslov Družbe. Vlogo skupščine Družbe izvaja Vlada 
Republike Slovenije.  
 
 
 

1.1.2. Družba v številkah 
 

• 39    aktivnih naložb v lasti SOD, d.d., v Sloveniji na dan 30.06.2013   

• 118,37 mio EUR  kapitala na dan 30.06.2013 

• 1.046,76 mio EUR  premoženja na dan 30.06.2013 

• 67,6%    celotnega premoženja Družbe je v kapitalskih naložbah 

• 16.858.481   izročenih obveznic SOS2E do 30.06.2013 

• 67,3 mio EUR izplačanih obveznosti po zakonih, ki urejajo denacionalizacijo, v 
prvem polletju 2013 
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1.1.3. Poslanstvo SOD, d.d. 
 
V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH) je eden glavnih 
ciljev Družbe doseči koncentrirano upravljanje naložb v lasti SOD, d.d., in Republike Slovenije. 
  
Družba je finančna organizacija, ustanovljena za poravnavo obveznosti upravičencem po 
Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo 
premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog Družba izdaja obveznice ter upravlja in razpolaga z 
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom ter opravlja vse druge 
naloge, potrebne za uresničitev zgoraj opisanih obveznosti. 
 
Družba v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja tudi druge naloge, določene s posebnimi 
zakoni, ki urejajo tudi način financiranja teh nalog. Družba izvaja štiri zakone na ta način: 

- izplačuje odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja, 

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

omrežje in 
- izvaja naloge v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (v zaključni 

fazi izvajanja nalog). 
 
 
 
Dejavnost SOD, d.d. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 

Upravljanje 
premoženja 

Poravnavanje 
obveznosti 

Denacionalizacija 
 

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

Poravnavanje 
obveznosti po 
ZSPOZ, ZIOOZP in 
ZVVJTO v imenu in 
za račun Republike 
Slovenije.  
(poglavje 3 tega poročila) 

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

- zagotoviti dovolj sredstev za poplačilo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti Družbe, 
- učinkovito upravljati premoženje, ki je v lasti ali/in v upravljanju v Družbi z namenom 

doseganja čim večjega donosa naložb, 
- maksimirati vrednost premoženja Družbe ter izvajati upravljanje premoženja v skladu s 

srednjeročnimi in dolgoročnimi potrebami Družbe po denarnih sredstvih ob upoštevanju 
zakonskih omejitev,  

- upravljanje naložb v lasti Republike Slovenije tako, da bo zagotovljeno zadovoljevanje 
javnih potreb ter uresničevanje gospodarskih in razvojnih ciljev Republike Slovenije, 

- spremljati poslovanje podjetij, katerih delnice ima Družba v portfelju oziroma v upravljanju, 
in oblikovati optimalno politiko upravljanja deležev, 

- dosledno in točno ugotavljati višino odškodnine v obliki obveznic, ki pripadajo 
upravičencem na podlagi Zakona o denacionalizaciji in na podlagi drugih zakonov, ki 
urejajo vračanje podržavljenega premoženja ter tekoče izvrševati pravnomočne odločbe, 
izdane v postopkih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja, 

- tekoče izdajati in izvrševati odločbe o višini odškodnine vsem upravičencem iz naslova 
odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja,  

- tekoče izvrševati pravnomočne odločbe o določitvi višine odškodnine iz naslova odškodnin 
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, 

- tekoče izvrševati pisne poravnave in pravnomočne odločbe upravičencem iz naslova 
vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje; 

- obvladovati vse vrste stroškov Družbe,  
- optimalno obvladovati vsa tveganja, ki nastajajo pri poslovanju, 
- nadaljevati razvoj poslovnih in upravljavskih procesov, sistema delegiranja pristojnosti in 

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

 
Družba bo stremela k izboljšanju dobre prakse korporativnega upravljanja na način, da bo 
zasledovala dolgoročne interese družb, ki so lahko ekonomski, nacionalno strateški ali 
kombinacija obeh. Prav tako se bo prizadevala v družbah v upravljanju vzpostaviti lastniške 
strukture, ki bodo dolgoročno zagotavljale učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen 
razvoj teh družb. 
 
Dolgoročna vizija Družbe je postati prepoznavna kot ozaveščen, aktiven in vzoren gospodar, ki 
bo izvajal najboljšo prakso korporativnega upravljanja. 
 
Družba bo tudi v prihodnje razvijala kvaliteto poslovanja in poslovnih funkcij kot dolgoročno 
delujoče podjetje, kar ji nalaga konec leta 2012 uveljavljeni ZSDH. Za uspešno in kvalitetno 
obvladovanje vseh procesov je nujno stalno posodabljanje različnih področij poslovanja. Družba 
se bo tudi v nadalje trudila dosegati kar najvišje donose svojih naložb tako lastniških kot 
dolžniških, pri čemer je varnost in likvidnost na prvem mestu. Družba že vseskozi intenzivno 
pristopa k izvajanju prodajnih aktivnosti njenih kapitalskih naložb, o samem poslovanju pa bo 
nadzorni svet družbe tudi v naprej redno seznanjen. 
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1.1.5. Osnovni podatki o obveznici Slovenske odškodninske družbe (SOS2E) 
 
Osnovne lastnosti obveznice SOS2E 

Lastnosti obveznice SOS2E
Začetek obrestovanja 1.7.1996
Rok dospetja 1.6.2016
Letna obrestna mera EUR + 6%
Način izplačila kuponov 2 x letno: 1.6. in 1.12.
Vrednost apoena 51,13 EUR  
 
Družba izroča obveznice na podlagi pravnomočnih odločb o denacionalizaciji. 
 
 
Trgovalni podatki za obveznico SOS2E za prvo polletje 2013 

Trgovalni podatki   
Vrednost na dan 28.06.2013 100,42
Maksimalna vrednost v obdobju 103,01
Minimalna vrednost v obdobju 98,5
Promet v 000 EUR 13.748
Tržna kapitalizacija 343.326
 
 
Obveznice SOS2E so uvrščene na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev v segment prostega 
trga obveznic. Tudi v prvem polletju 2013 je bila obveznica SOS2E najbolj prometna obveznica 
na organiziranem trgu obveznic s prometom v višini 13,7 mio EUR. 
 
 
Gibanje obveznice SOS2E v primerjavi z indeksom SBITOP v prvem polletju 2013 
 

 
 
 
 
1.2. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
 
Dogodki po zaključku obračunskega obdobja so natančneje opisani v točki 7 tega poročila.  
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2. SKUPINA SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA 
 
 
2.1. ORGANIZACIJA SKUPINE  
 
Družba je na dan 30.06.2013 obvladujoča družba, ki sestavlja konsolidirano polletno poročilo za 
najširši krog družb v skupini. 
 
Na dan 30.06.2013 je  Družba 

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

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

 CASINO BLED, d.d., Cesta svobode 15, Bled, 
 GIO v likvidaciji, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, 
 HIT, d.d., Delpinova ulica 5, Nova Gorica, 
 PDP, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, 
 POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana, 
 ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, 
 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana. 

 
 

2.1.1. Kapitalska udeležba obvladujoče družbe v povezanih družbah na dan 
30.06.2013 

 
Udeležba obvladujoče družbe v kapitalu odvisnih in pridruženih družb na dan 30.06.2013 je 
prikazana v spodnji sliki. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Opomba:  odvisna družba 
  pridružene družbe 
 

Slovenska odškodninska družba, d.d., 
Ljubljana 

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

PDP, d.d., Ljubljana  
 

delež v kapitalu: 20,49% 
upravljavski delež: 20,49% 
 

HIT, d.d., Nova Gorica 
 

delež v kapitalu: 20% 
upravljavski delež: 33,33% 
 

GIO, d.d., Ljubljana –                
v likvidaciji 
 

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

POZAVAROVALNICA SAVA, 
d.d., Ljubljana 
 

delež v kapitalu: 25% 
upravljavski delež: 25% 

CASINO BLED, d.d., Bled  
 

delež v kapitalu: 43% 
upravljavski delež: 43% 
 

ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, d.d., Ljubljana 
 

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

ZAVAROVALNICA 
MARIBOR, d.d., Maribor 
 

delež v kapitalu: 39,21% 
upravljavski delež: 39,21% 

PDP, d.d., Ljubljana  
 

delež v kapitalu: 20,49% 
upravljavski delež: 20,49% 
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2.1.2. Poročanje o zaposlenih 
 
Na dan 30.06.2013 je bilo v Skupini skupaj s člani uprave 73 zaposlenih.  
 
Struktura zaposlenih po izobrazbi v Skupini na dan 30.06.2013 

Stopnja izobrazbe: SOD, d.d. PS ZA AVTO, d.o.o. Skupina 
Srednja izobrazba  5 0 5 
Višja izobrazba  13 1 14 
Visoka izobrazba 48 1 49 
Magisterij  7 0 7 
Skupaj: 73 2 75 
 
 
 
 
 
2.2. OSNOVNI PODATKI ODVISNIH DRUŽB V SKUPINI  
 

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

kapitala pa je v lasti Kapitalske družbe, d.d. 
Osnovna dejavnost: dajanje nepremičnin v najem, upravljanje premoženja 
 
Družba je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 106 tisoč EUR čistega 
dobička. 
 
 
 
 
2.1. OSNOVNI PODATKI PRIDRUŽENIH DRUŽB V SKUPINI  
 

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

prednostne delnice v razmerju 50:50, je na dan 30.06.2013 znašal 43%. 
Družba je imetnica 86% navadnih delnic; imetniki navadnih delnic so še 
Kapitalska družba, d.d. (7%), Občina Bled (5,19 %) in Občina Gorje (1,82 
%). Imetnika vseh prednostnih delnic sta Gold Club, d.o.o., in GC 
Investicije, d.d., Sežana.  

Osnovna dejavnost: prirejanje posebnih iger na srečo 
 
Družba je prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 30 tisoč EUR čiste izgube. 
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2.2.3. GIO v likvidaciji, d.o.o., Ljubljana 
 
Sedež družbe:  Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana 
Likvidacijski upravitelj: Odvetniška družba Fašun, Melihen, Milač, Strojan, d.o.o. 
Lastniška sestava: Lastniki družbe GIO, d.o.o. v likvidaciji so: SOD (41,23%), D.S.U., d.o.o., 

(30,08%) in Kapitalska družba, d.d. (28,68%).  
Osnovna dejavnost: družba je v postopku likvidacije  
 
Družba je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 12 tisoč EUR čiste izgube. 
 
 

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

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

Osnovna dejavnost: prirejanje posebnih iger na srečo 
 
Družba Hit je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 2,8 mio EUR čiste izgube. 
 
 

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

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

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

 
Družba je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 0,4 mio EUR čiste izgube.  
 
 

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

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

Osnovna dejavnost: dejavnost pozavarovanja in zavarovanja 
 
Družba Pozavarovalnica Sava je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala  9,2 
mio EUR čistega dobička. 
 
 



Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Slovenska odškodninska družba 

14 

2.2.7. ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d., Maribor 
 
Sedež družbe:  Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor 
Predsednik uprave:  Drago Cotar 
Lastniška sestava: Družba je druga največja posamična delničarka Zavarovalnice Maribor, 

d.d., ki ima v lasti 39,21% delež osnovnega kapitala te družbe. Največji 
posamični delničar družbe je Pozavarovalnica Sava, d.d.. 

Osnovna dejavnost: dejavnost zavarovanja 
 
Družba je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 5,6 mio EUR čistega dobička. 
 
 

2.2.8. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana 
 
Sedež družbe: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana 
Predsednik uprave:   Andrej Slapar  
Lastniška sestava: Delež Družbe v osnovnem kapitalu znaša 28,07% (vključno s 356 

delnicami v skrbništvu Družbe, ki jih imajo pravico pridobiti upravičenci do 
lastninjenja Zavarovalnice Triglav, d.d.), skupaj z delnicami v imetništvu 
njene odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., pa delež Družbe v osnovnem 
kapitalu znaša 28,09%. Največji delničar Zavarovalnice Triglav, d.d., je 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ima v lasti 
34,47% osnovnega kapitala družbe, drugi večji delničarji družbe glede na 
delež v osnovnem kapitalu na dan 30.06.2013 so: HYPO ALPE-ADRIA 
BANK (3,08%), Claycroft Limited (1,78%), Hrvatska poštanska banka 
(1,78%). 

Osnovna dejavnost: dejavnost zavarovanja 
 
Družba Zavarovalnica Triglav je v prvem polletju 2013 po nerevidiranih podatkih izkazala 37,5 
mio EUR čistega dobička. 
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3. POSLOVANJE SKUPINE PO PODROČJIH 
 
 
3.1. DENACIONALIZACIJA 
 
Družba je v obdobju od januarja do konca junija 2013 kot zavezana stranka za plačilo 
odškodnine v obliki obveznic po določbi 51. člena Zakona o denacionalizaciji (v nadaljnjem 
besedilu ZDen) sodelovala v postopkih denacionalizacije in v postopkih za določitev odškodnine 
po določbi 73. člena navedenega zakona. Družba je v tem času obravnavala zahtevke za 
odškodnino v obliki obveznic, ki so jih uveljavljali bivši lastniki oziroma njihovi pravni nasledniki 
(fizične osebe, cerkev, zadruge, agrarne skupnosti oziroma bivši člani agrarnih skupnosti) in 
zahtevke zavezancev, ki so v denacionalizacijskih postopkih upravičencem vrnili podržavljene 
nepremičnine v naravi. Zahtevki za odškodnino v obliki obveznic so se reševali pred upravnimi 
organi in pred okrajnimi ter okrožnimi sodišči. Družba je v prvi polovici leta 2013 reševala tako 
zahtevke, glede katerih še ni bila izdana nobena odločba, kot tudi zahtevke v ponovljenih 
postopkih. Ob koncu prvega polletja 2013 je imela Družba evidentiranih še cca. 395 zahtevkov, 
določeno število novih pa še pričakuje. Po zadnjih podatkih Ministrstva za pravosodje, ki 
spremlja realizacijo denacionalizacije, je bilo na dan 31.3.2013 nerešenih še 315 upravnih 
zadev, med tem ko podatki o nerešenih zahtevkih pred sodišči po 5. členu ZDen niso bili 
objavljeni (na dan 31.12.2012 jih je bilo 22). Prav tako ni bilo podatkov o zahtevkih po določbi 
73. člena ZDen ter zahtevkov, postavljenih pred sodišči po zakonu o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic.   
 
Družba je v prvem polletju 2013 na področju denacionalizacije evidentirala 1.340 prispelih vlog. 
Navedene vloge predstavljajo prispelo denacionalizacijsko pošto s strani organov, ki vodijo 
postopke, strank v postopkih in drugih udeležencev, kot tudi interne vloge in zaznamke, ki so 
povezani z opravljanjem raznih poizvedb in planiranjem bodočih obveznosti v 
denacionalizacijskih spisih. V navedenem obdobju je Družba prejela 56 zahtevkov za 
odškodnino v obveznicah (od tega 21 novih zahtevkov in 35 dopolnitev zahtevkov), 31 poročil o 
ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju zadeve in 28 odločb prvostopnih organov (upravnih 
in sodnih), v katerih je bila določena odškodnina v obliki obveznic. Družba je zoper odločbe 
prvostopnih organov, s katerimi je bila določena odškodnina v obveznicah, v prvi polovici leta 
2013 vložila pritožbe v 39% teh odločb. Nadalje je Družba v prvih šestih mesecih leta 2013 
prejela deset odločb organov druge stopnje (upravnih in sodnih), izdanih na pritožbe Družbe 
zoper prvostopne odločbe o določitvi odškodnine v obveznicah. Družba je pri teh odločbah 
uspela s pritoževanjem v 60%. Zoper neugodne instančne odločbe je Družba vložila pet pravnih 
sredstev (štiri tožbe v upravnem sporu in eno revizijo v sodni zadevi). Upravno sodišče 
Republike Slovenije je Družbi v prvem polletju 2013 Družbi vročilo sedem sodb, izdanih na njene 
tožbe zoper odločbe, s katerimi je bila določena odškodnina v obveznicah. Od tega je bilo zanjo 
pet sodb ugodnih. Družba je v navedenem obdobju prejela le eno sodbo Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije (sodno), vloženo na njeno revizijo, ki je bila zanjo neugodna. Družba se je v 
prvem polletju 2013 udeležila 58 od skupno 63 izvedenih ustnih obravnav oziroma narokov. V 
prvem polletju 2013 je postalo pravnomočnih 16 odločb za plačilo odškodnino v obliki obveznic  
v višini 789.872,50 DEM (oz. 403.855,40 EUR) (najvišja zahtevana vrednost je znašala 
4.786.693,95 DEM (oz. 2.447.397,75 EUR)).  
 
Poleg zgoraj navedenih odločb, s katerimi je bila določena odškodnina v obliki obveznic, je 
Družba prejela še druge vrste odločb, med njimi tudi odločbe, s katerimi so bili zahtevki zoper 
Družbo pravnomočno zavrnjeni. Gre za sodbe in sklepe višjih sodišč v sodnih zadevah -
nepravdnih in pravdnih, izdane na pritožbe Družbe ali predlagateljev oziroma vlagateljev 
zahtevkov. Tako so bile izdane sodbe in sklepi, ki so Družbo razbremenili obveznosti zlasti v 
zadevah po 73. členu ZDen in v zadevah vračanja premoženja, podržavljenega  bivšim članom 
prejšnjih agrarnih skupnosti. V primerih iz 73. člena ZDen so bili zahtevki zavrnjeni iz različnih 
razlogov, kot na primer zaradi zastaranja, zaradi tega, ker ni bilo dolžnosti vrnitve nepremičnin, 
ker nepremičnine niso bile pridobljene odplačno, zaradi odpovedi zahtevku v procesu 
lastninskega preoblikovanja podjetja, itd.. V zadevah, ki se nanašajo na agrarne skupnosti, so 
bili zahtevki zavrnjeni zaradi zastaranja zahtevkov, zaradi neizkazane aktivne legitimacije, idr.. V 
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vseh teh primerih je na razloge, zaradi katerih je prišlo do zavrnitve zahtevkov, opozorila Družba. 
Družba je v prvem polletju 2013 prejela šest tovrstnih odločitev višjih sodišč (najvišja zahtevana 
vrednost je znašala 9.740.542,08 DEM (oz. 4.980.260,08 EUR)). Pričakovati pa je, da bodo s 
strani določenih predlagateljev postopkov vložene revizije na Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije.   
 
Nadalje je Družba v prvem polletju prejela tudi devet sodb Upravnega sodišča Republike 
Slovenije v upravnih zadevah, izdane na njene tožbe ali na tožbe vlagateljev zahtevkov, s 
katerimi so bili zahtevki (v skupni višini 9.716.842,57 DEM (oz. 4.968.142,72 EUR) pri čemer gre 
za najvišje zahtevane vrednosti pri posameznih zahtevkih) zoper Družbo pravnomočno 
zavrnjeni. Med temi sodbami prevladujejo primeri, v katerih je bilo ugotovljeno, da bivši lastniki, 
glede na določbo drugega odstavka 10. člena ZDen, niso upravičenci do denacionalizacije, ker 
so imeli pravico dobiti odškodnino od tuje države, konkretno od Avstrije, na podlagi določb 
Finančne in izravnalne pogodbe, sklenjene leta 1962 med Avstrijo in Nemčijo. V prvem polletju 
2013 se je izoblikovala pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (izjema je oddelek tega 
sodišča v Celju) praksa, ki v celoti sledi stališču, ki ga je v zvezi s tem pravnim vprašanjem 
oblikovala Družba. Zoper te sodbe so vlagatelji v nekaterih primerih že vložili revizije na Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije, nanje pa je odgovor dala tudi že Družba.  
 
Tudi Družba je v prvi polovici leta 2013 vlagala pravna sredstva, tožbe in revizije zoper zanjo 
neugodne odločitve, med drugim z namenom izoblikovanja sodne prakse v primerih, kjer te še 
ni. Tak primer predstavlja zatrjevanje obstoja ovir za vrnitev nepremičnin v naravi po določbi 
prve točke prvega odstavka 19. člena ZDen - absolutna nenadomestljivost nepremičnine, ali pa 
na primer vezanost sodišča (v postopkih za določitev odškodnine bivšim članom agrarnih 
skupnosti) na upravne akte, izdane v upravnih postopkih, kjer se je premoženje vračalo v naravi.  
 
Med pomembnejšimi dogodki, ki bodo vplivali na nadaljnje delo Družbe na področju 
denacionalizacije, je nedvomno tudi odločitev Upravnega sodišča Republike Slovenije glede 
roka, do katerega je bilo potrebno vlagati zahtevke za odškodnino zaradi zmanjšane vrednosti 
nepremičnin, sicer nastopi prekluzija. Zelo pomembna pa je tudi odločitev Upravnega in  
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki sta v omenjenem obdobju sprejela zelo jasno 
odločitev, da je za izračun vrednosti kmetijskega in stavbnega zemljišča pravilna uporaba 
izhodiščne vrednosti zemljišča v višini 3,94 DEM/ m2 (oz. 2.01 EUR/m2) , kot jo določa Odlok o 
načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v 
postopkih denacionalizacije. Gre za vprašanje cene, ki jo v postopkih denacionalizacije izpodbija 
določeno število upravičencev in uveljavlja višjo vrednost. Ta vrednost pa ima vpliv na določanje 
odškodnine v obveznicah, tako pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih, kot tudi pri stavbnih 
zemljiščih.   
 
Družba je v prvem polletju 2013 obravnavala različne zahtevke, med katerimi so tudi taki z zelo 
visokimi zahtevki (več milijonov DEM). Predmet reševanja so zahtevki za denacionalizacijo, ki se 
nanašajo na različne vrste premoženja, med njimi tudi na podjetja oziroma kapitalske deleže pri 
podjetjih in bankah. Večina nerešenih primerov je zahtevna, bodisi zaradi obsega ali specifičnih 
pravnih vprašanj. Nekateri zahtevki so povsem novi in še niso oblikovani po višini. Družba je v 
obdobju od januarja do konca junija 2013 reševala zahtevke tudi s sklenitvijo poravnav in z 
udeležbo v mediacijskih postopkih pred sodišči. V tem obdobju je sklenila dve poravnavi.  
 

3.1.1. Izvrševanje odločb, izdanih po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo 
premoženja  

 
Družba izvršuje odločbe o denacionalizaciji, izdane v upravnih in sodnih zadevah glede na 
določbo 3. alineje 59. člena ZDen, po določbi 4. odstavka 125. člena Stanovanjskega zakona (v 
nadaljevanju SZ) in določbi 3. odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ-
1) pa izvršuje tudi odločbe, ki jih izda Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor.  
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V obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 je Družba 188 prejemnikom preknjižila 95.800 obveznic 
SOS2E. Družba je za izpolnjevanje nalog iz 2. člena ZSOS od začetka izročanja leta 1993 do 
30.06.2013 preknjižila 16.858.481 obveznic. Po 173. členu SZ-1, po katerem ima najemnik, ki 
uveljavlja pravico do nakupa drugega stanovanja, pravico zahtevati od Družbe nadomestilo, je 
bilo v prvem polletju tega leta izplačanih 142.802 EUR. 
 
Izročanje obveznic SOS2E v lotih 

  01.01. - 30.06.2013
Število obveznic izročenih po ZDen 93.861
Število obveznic izročenih po SZ 0
Število obveznic izročenih po SZ-1 1.939
SKUPAJ 95.800
 
 
 
3.2. 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 Družbe, 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 dne 01.02.2001 izdala Republika Slovenija. Te naloge 
Družba izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije. 
 
Družba je v obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 izvršila devet sklepov pristojnih sodišč in na 
podlagi le teh 17 upravičencem oziroma njihovim pravnim naslednikom preknjižila 71.313 
obveznic RS21. Družba je od začetka izročanja leta 2001 do 30.06.2013 upravičencem 
preknjižila 1.592.135 obveznic RS21. 
             
 
 
3.3. ODŠKODNINE ŽRTVAM VOJNEGA IN POVOJNEGA NASILJA 
 
Družbi 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 Republike Slovenije.  
 
Družba je v obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 izdala 117 odločb o višini odškodnine. 
Preknjiženih je bilo 25.352 obveznic RS39, prvi in drugi obrok odškodnine pa je bil izplačan v 
višini 34.803 EUR. Družba je od začetka izvrševanja odločb od leta 2002 do 30.06.2013 
upravičencem preknjižila 31.685.654 obveznic RS39. 
 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSPOZ se nove odločbe o višini odškodnine 
izplačujejo le v gotovini in nič več v obveznicah. Na tej podlagi je Družba v obdobju od 
01.01.2013 do 30.06.2013 izplačala 795.064 EUR. 
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3.4. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

 
Družba poleg ostalih obveznosti izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v 
imenu in za račun Republike Slovenije, ki je zavezanka za vračilo in sicer na podlagi drugega 
odstavka 3. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju 
ZVVJTO).  
 
Družba je v obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 prejela en izvršilni naslov. V okviru zakonsko 
določenega roka je redno in tekoče izpolnjevala vse obveznosti, ki ji jih nalaga ZVVJTO in v 
obdobju od 01.01.2013 do 30.06.2013 skupno izplačala 23.977 EUR. 
 
 
 
 
3.5. UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB V LASTI SOD / SKUPINE SOD IN 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 

3.5.1. Upravljanje kapitalskih naložb SOD, d.d.  
 
V tem poročilu se upravljavske aktivnosti nanašajo na Družbo in odvisno družbo PS ZA AVTO, 
d.o.o.. Pri pridruženih družbah obvladujoča družba zaradi manjšega lastniškega deleža ni imela 
upravljavskih vzvodov, ki bi ji omogočali aktivno politiko upravljanja kapitalskih naložb. 
 
 
Stanje naložb 
 
Na dan 30.06.2013 je bila Družba delničarka ali družbenica v 39 gospodarskih družbah s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Gre za kapitalske naložbe v podjetja, banke in zavarovalnice, ki 
jih je Družba pridobila neodplačno v postopkih lastninskega preoblikovanja in na drugih 
zakonskih podlagah ter odplačno z nakupi oz. menjavami. Navedene naložbe so t.i. aktivne 
naložbe, za katere Družba izvaja vsa lastniška upravičenja. Število aktivnih naložb Družbe se v 
primerjavi s stanjem konec leta 2012 ni spremenilo. Preostale naložbe so v družbah, ki so v 
stečaju (t.i. neaktivne naložbe). Teh je bilo 8 oziroma dve manj kot konec leta 2012 (zaključeni 
stečaji družb: Pik, d.d., Maribor, in Gidgrad, d.d., Lendava). 
 
 
Gibanje števila kapitalskih naložb Družbe 

Vrsta kapitalskih naložb Stanje na dan 30.06.2013 Stanje na dan 31.12.2012 
Aktivne naložbe  39 39 
Neaktivne naložbe (družbe v stečaju) 8 10 
Skupaj 47 49 
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Aktivne kapitalske naložbe* obvladujoče in odvisne družbe na dan 30.06.2013 

Zap.št. Naziv firme 

Število 
delnic/deležev v 

imetništvu 
matične in/ali 

odvisne družbe 

Lastniški 
delež v % 

1 Abanka Vipa, d.d. 161.119 2,24
2 Aerodrom Ljubljana, d.d. 258.958 6,82
3 Banka Celje, d.d. *** 47.686 9,37
4 Banka Koper, d.d. ** 2 0,00
5 Casino Bled, d.d. 707.620 43,00
6 Casino Portorož, d.d. 706.314 9,46
7 Cetis, d.d.  14.948 7,47
8 Cimos, d.d. ** 24.000 0,14
9 Cinkarna Celje, d.d.  92.950 11,41
10 ČZP Večer, d.d.  25.592 10,00
11 Elektro Gorenjska, d.d. 52.907 0,31
12 Elektro Ljubljana, d.d. 116.060 0,30
13 GIO, d.o.o., v likvidaciji 1 41,23
14 Goriške opekarne, d.d.  71.994 12,32
15 Helios Domžale, d.d.  26.563 9,54
16 Hit, d.d.  1.357.727 20,00
17 Intereuropa, d.d. 474.926 1,73
18 Intertrade ITA, d.d.  5.349 7,69
19 Letrika, d.d. 113.853 7,08
20 KDD, d.d. 50 9,62
21 KLI Logatec, d.d., v likvidaciji 7.653 0,59
22 Krka,d.d. *** 5.314.270 14,996
23 Loterija Slovenije, d.d.  11.142 15,00
24 Luka Koper, d.d.  1.557.857 11,13
25 Mariborska livarna Maribor, d.d.  160.177 1,84
26 Marles, d.d. ** 6.182 0,18
27 Nova KBM, d.d. 1.250.614 0,39
28 Nova LB, d.d. 1.231.615 5,58
29 PDP, d.d. 410.271 20,49
30 Petrol, d.d.  412.009 19,75
31 Pomurske  mlekarne, d.d.  3.344 3,34
32 Pozavarovalnica Sava, d.d.  2.340.631 25,00
33 PS Mercator, d.d. ** 150 0,004
34 PS ZA AVTO, d.o.o.  1 90,00
35 Salus, d.d.  10.693 9,48
36 Sava, d.d.  222.029 11,06
37 Svea, d.d. 46.772 15,57
38 Telekom Slovenije, d.d.  277.839 4,25
39 Terme Olimia, d.d. 28.330 4,79
40 Unior, d.d. 65.661 2,31
41 Zavarovalnica Maribor, d.d. 4.882.813 39,21
42 Zavarovalnica Triglav, d.d. *** 6.386.336 28,09
43 Žito, d.d. 43.636 12,26

    

      * Kapitalske naložbe v družbah v Republiki Sloveniji (brez investicijskih družb), ki niso v postopku stečaja  
     **  Kapitalska naložba odvisne družbe  
    ***  Kapitalska naložba matične in odvisne družbe (pri Zavarovalnici Triglav, d.d. so upoštevane tudi delnice v skrbništvu Družbe) 
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Družba v prvem polletju 2013 ni neodplačno prejela nobene nove naložbe od D.S.U., d.d., na 
podlagi predpisov o zaključku lastninjenja in denacionalizaciji, ki so predvidene za prenos na 
Družbo, in tudi ni odplačno pridobila novih kapitalskih naložb. V prvem polletju 2013 je Družba 
sodelovala v postopku povečanja osnovnega kapitala Nove LB, d.d., Ljubljana, v katerem je 
vplačala 849.612,50 EUR in pridobila 101.750 novih delnic te družbe. Družba sodelovala tudi v 
postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., ki je potekal na 
podlagi Prospekta za javno ponudbo novih delnic te družbe. Družba je junija 2013 v prvem 
vpisnem krogu postopka ponudbe novih delnic te družbe vpisala in vplačala 1.428.572 delnic, v 
skupni vrednosti 10.000.004 EUR in 20.6.2013 v tretjem vpisnem krogu vpisala 535.714 novih 
delnic, kupnino za navedene delnice v skupnem znesku 3.749.998 EUR pa je Družba plačala 
šele 2.7.2013. Pridobitev skupno 1.964.286 delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., na 
podlagi katere bo Družba ohranila svoj 25 odstotni delež v družbi Pozavarovalnica Sava, d.d., bo 
v računovodskih izkazih evidentirana v drugem polletju leta 2013, ko so bile nove delnice 
dejansko izdane. Družba je na podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu delnic v družbi 
Zavarovalnica Maribor, d.d., ki jo je v decembru 2012 sklenila z Novo KBM, d.d., in s 
Pozavarovalnico Sava, d.d., 25.4.2013 plačala tudi preostanek neplačane kupnine v višini 
45.000.005,12 EUR (od skupno 50.000.005,12 EUR), na podlagi katere je od Nove KBM, d.d., 
pridobila 4.882.813 delnic Zavarovalnice Maribor, d.d., ki predstavljajo 39,21% osnovnega 
kapitala te družbe.  
 
V proučevanem obdobju ni bila sklenjena nobena pogodba o prodaji kapitalskih naložb. Prav 
tako tudi nista bili realizirani pogodbi o prodaji delnic družbe Casino Bled, d.d., ki je bila 
sklenjena v letu 2011, in o prodaji delnic družbe Casino Portorož, d.d., ki je bila sklenjena leta 
2012, zato je Družba še vedno imetnica delnic obeh navedenih družb. Družba je v prvem polletju 
2013 nadaljevala z že začetimi prodajnimi aktivnostmi (za delnice družbe Helios, d.d., Letrika, 
d.d.).  
 
Dne 21.6.2013 je Državni zbor RS na izredni seji dal Družbi soglasje za odtujitev naložb 
Republike Slovenije, s katerimi upravlja, ter KAD, Družbi, Modri zavarovalnici, d.d., DSU, d.o.o., 
in PDP, d.d., soglasje za odtujitev njihovih kapitalskih naložb v naslednjih družbah: Adria 
Airways, d.d., Aero, d.d., Elan, d.o.o., Fotona, d.d., Helios, d.d., Aerodrom Ljubljana, d.d., Adria 
Airways Tehnika, d.d., Nova KBM, d.d., Telekom Slovenije, d.d., Cinkarna Celje, d.d., 
Gospodarsko razstavišče, d.o.o., Paloma, d.d., Terme Olimia Bazeni, d.d., Unior, d.d. in Žito, 
d.d.. 
 
V nekaterih družbah se je spremenil lastniški delež Družbe. Družba je zmanjšala lastniški delež:  

• v Casino Portorož, d.d., iz 20,0% na 9,5%, zaradi konverzije terjatev v lastniški delež na 
podlagi prisilne poravnave; 

• v NLB, d.d., iz 9,0% na 5,6%, saj je sodelovala le v enem povečanju osnovnega kapitala 
(vplačilo 849.612,50 EUR) od treh, kolikor jih je bilo vpisanih v SRg v prvem polletju leta 
2013; 

• v NKBM, d.d., iz 3,2% na 0,4%, saj ni sodelovala v dveh povečanjih osnovnega kapitala, 
ki sta bili vpisani v SRg v prvem polletju leta 2013; 

• v PDP, d.d., iz  22,96% na 20,49%, saj ni sodelovala v povečanju osnovnega kapitala, ki 
je bilo izvedeno v prvem polletju leta 2013. 

 
Družba je povečala lastniški delež: 

• v Salus, d.d. iz 8,8% na 9,5%, zaradi izvedenega umika lastnih delnic te družbe. 
 
 
Odvisna družba PS ZA AVTO, d.o.o., je imetnica sedmih kapitalskih naložb, od tega je v treh 
družbah imetnica delnic tudi Družba. Stanje naložb odvisne družbe se ni spremenilo v primerjavi 
s stanjem konec leta 2012. 
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3.5.2. Upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije  
 
Število kapitalskih naložb Republike Slovenije na dan 30.06.2013 se ni bistveno spremenilo v 
primerjavi s stanjem konec leta 2012. Prodana je bila kapitalska naložba v družbi TE-TO, d.o.o., 
Ljubljana. Kupnina z obrestmi je znašala 7.326.212,18 EUR in je bila plačana v proračun 
Republike Slovenije, pri čemer je bilo 10% kupnine prenakazano Kapitalski družbi, d.d., na 
podlagi določb ZSDH. Lastniški deleži Republike Slovenije so ostali pretežno nespremenjeni, z 
izjemo dveh bank. V NLB, d.d., se je delež Republike Slovenije povečal iz 40,21% na 77,51%, v 
NKBM, d.d., pa iz 27,66% na 79,44%.  
 
Na dan 30.06.2013 je SOD na podlagi določb ZSDH upravljala naslednje kapitalske naložbe 

Zap. 
št. Naziv firme Število delnic v 

imetništvu RS 

Lastniški 
delež RS v 

% 
1 Adria Airways, d.d. 12.375.000 69,87
2 Aerodrom Ljubljana, d.d., Zgornji Brnik 1.923.853 50,67
3 Bodočnost Maribor, d.o.o.   75,82
4 Borzen, Organizator trga z električno energijo, d.o.o.   100,00
5 BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj   34,37
6 CSS-IP, d.o.o.   77,76
7 Dom upokojencev Idrija, d.o.o.   18,90
8 D.S.U., d.o.o., Ljubljana   100,00
9 Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. 35.953 25,00
10 DRI Upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastr., d.o.o.   100,00
11 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje 55.592.292 100,00
12 Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. 576.877 51,03
13 DTK Murka, Družba tveganega kapitala, d.o.o.     49,00
14 Ekoen, d.o.o.   49,07
15 Elektro Celje, d.d. 19.232.978 79,50
16 Elektro Gorenjska, d.d., Kranj 13.744.577 79,44
17 Elektro Ljubljana, d.d. 31.132.528 79,50
18 Elektro Maribor, d.d. 26.628.782 79,50
19 Elektro Primorska, d.d. 14.967.304 79,50
20 Elektrogospodarstvo Slovenije - razvoj in inženiring, d.o.o.   100,00
21 Elektro-Slovenija, d.o.o.   100,00
22 Energetika Črnomelj, d.o.o.   49,30
23 Gen Energija, d.o.o.   100,00
24 Geoplin, d.o.o., Ljubljana   39,57
25 Glin IPP, d.o.o.   16,06
26 Holding slovenske elektrarne, d.o.o.   100,00
27 Infra, Izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o.   100,00
28 Inkos, d.o.o., Krmelj   2,54
29 IUD, d.o.o.   4,56
30 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.   45,97
31 Javno podjetje Uradni List Republike Slovenije, d.o.o.   100,00
32 Kapitalska družba, d.d. 874.235 100,00
33 Kontrola zračnega prometa, d.o.o.   100,00
34 Krka, d.d. Novo mesto 1.470 0,00
35 Luka Koper, d.d., Koper 7.140.000 51,00
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36 Maksima Holding 112 0,00
37 Maksima Invest - v stečaju 131  
38 Meta Ingenium, Družba Tveganega kapitala, d.o.o.    49,00
39 MURA-VGP, d.d. 6.841 25,01
40 Nafta Lendava proizvodnja naftnih derivatov, d.o.o.   100,00
41 NFD Holding 49 0,00
42 NOVA KBM, d.d. 109.345.009 79,44
43 NOVA LB, d.d. 17.095.825 77,51
44 P.E.N. Prva energijska družba   49,00
45 Peko, d.d., Tržič 7.248.509 66,80
46 Perutnina Ptuj, d.d. 34 0,00
47 Počitniška skupnost Krško, d.o.o.   1,46
48 Podjetje za urejanje hudournikov, d.d. - v stečaju 205.202  
49 Pošta Slovenije, d.o.o.   100,00
50 Prvi Sklad, Družba Tveganega kapitala, d.o.o.     48,90
51 Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o.   39,00
52 Regionalni center za razvoj, d.o.o.   11,61
53 Rimske Terme, d.o.o.   3,83
54 RRA Regionalna Razvojna Agencija Celje, d.o.o.   5,10
55 RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.   100,00
56 Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj - v likvidaciji    100,00
57 Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.-v likvidaciji   100,00
58 Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o. - v likvidaciji   100,00
59 Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.   100,00
60 RŽV, d.o.o.   100,00
61 SCS, Družba tveganega kapitala, d.o.o.     49,00
62 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana 3.103.296 99,41
63 SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. 248.655 25,00
64 Slovenske železnice, d.o.o.   100,00
65 Snežnik, Podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 391.717 70,00
66 SODO, d.o.o.   100,00
67 STH Ventures, d.o.o.   49,00
68 Studentenheim Korotan Gmbh   100,00
69 TAM Maribor d.d. - v stečaju, Družba za upravljanje  in financ. podjetij   10,85
70 Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 4.087.569 62,54
71 Telemach Rotovž, d.d. 95 1,09
72 Telemach Tabor, Širokopasovne komunikacije, d.d. 3 0,01
73 Toplotna oskrba, d.o.o., Luče   49,17
74 Vodnogospodarsko podjetje, d.d. 57.980 25,00
75 Vodnogospodarsko podjetje Novo Mesto, d.d. 18.784 25,00
76 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana 1.184 0,01
77 Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana* (naložba v lasti ZPIZ) 7.836.628 34,47
78 VS NLB Skladi - Globalni delniški sklad 137 VS
79 KBM Infond, Infond Global, VS Fleksibilne strukture naložb 103 VS
80 KBM Infond, Infond Dinamic 63 VS
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V prvem polletju 2013 so se nadaljevali postopki v zvezi s prodajo nekaterih naložb v lasti 
Republike Slovenije (Adria Airways, d.d., Peko, d.d., Ekoen, d.o.o.), vendar se prodaje do 
30.06.2013 niso realizirale. 
 
Na podlagi desetega in dvanajstega odstavka 38. člena ZSDH je Državni zbor na izredni seji dne 
21.06.2013 dal SOD soglasje za odtujitev naložb Republike Slovenije, s katerimi Družba 
upravlja, ter Kapitalski družbi, d.d., SOD, d.d., Modri zavarovalnici, d.d., DSU, d.o.o., in PDP, 
d.d., soglasje za odtujitev njihovih kapitalskih naložb, v naslednjih družbah: Adria Airways, d.d., 
Aero, d.d., Elan, d.o.o., Fotona, d.d., Helios, d.d., Aerodrom Ljubljana, d.d., Adria Airways 
Tehnika, d.d., Nova KBM, d.d., Telekom Slovenije, d.d., Cinkarna Celje, d.d., Gospodarsko 
razstavišče, d.o.o., Paloma, d.d., Terme Olimia Bazeni, d.d., Unior, d.d. in Žito, d.d.. 
 
Poleg navedenih naložb v lasti Republike Slovenije in ZPIZ, ki jih je upravljala SOD, je bila 
Republika Slovenija imetnica tudi naložb v delnice in točke vzajemnih skladov nekaterih drugih 
gospodarskih družb, ki jih je pridobila po drugih pravnih podlagah (zaključeni postopki 
dedovanja, ipd.). Navedene naložbe manjše vrednosti in nizkega deleža lastništva je Republika 
Slovenija evidentirala kot portfeljske naložbe in jih SOD ni upravljala aktivno, razen v primeru, ko 
je bila SOD tudi sama hkrati imetnica istovrstne naložbe (npr. delnice Krke). 
 
 
  
3.6. UPRAVLJANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA 
 
Naložbeni portfelj sestavljajo naložbe namenjene zagotavljanju tekoče likvidnosti Družbe. 
Sestavljen je konzervativno in usklajen z rednimi letnimi zakonskimi obveznostmi Družbe.  
 
Naložbeni portfelj na dan 30.6.2013 

Vrsta naložbe 
30.06.2013       31.12.2012 
       v 000 EUR %       v 000 EUR % 

Dolžniške naložbe 77.270 75 163.815 84
  Depoziti 59.215 57 141.630 72
  Obveznice * 18.055 18 20.526 11
  Potrdila o vlogi 0 0 1.659 1
Lastniške naložbe 25.809 25 31.732 16
  Vzajemni skladi 22.000 21 27.933 14
  Delnice 3.809 4 3.799 2
Skupaj naložbeni portfelj 103.079 100 195.547 100

* v znesku so upoštevane tudi obveznice SOS2E v lasti Družbe (t.i. lastne obveznice) 
 
Tržna vrednost naložbenega portfelja je ob koncu prvega polletja 2013 znašala 103,1 mio EUR 
in je za 47,3% nižja kot na začetku tega leta. Razlog za znižanje so odlivi iz naslova zakonskih 
obveznostih, predvsem obveznosti iz naslova denacionalizacije, nakup delnic Zavarovalnice 
Maribor, d.d., in dokapitalizacija Pozavarovalnice Sava, d.d., medtem, ko prilivov od prodaj 
premoženja Družbe, ki je v skladu z ZDen namenjeno za prodajo in poplačilo obveznosti, ni bilo.  
Po strukturi naložb prevladujejo dolžniške naložbe (predvsem depoziti), največji del lastniških 
naložb pa predstavljajo vzajemni skladi.  
 
Družba je v prvem polletju sklepala predvsem kratkoročne depozitne pogodbe s poslovnimi 
bankami in si s tem zagotavljala kratkoročno likvidnost. Družba je aktivno spremljala obstoječe 
segmente naložb in gibanja na kapitalskih trgih ter varnost bančnih depozitov. 
  
Uspešnost upravljanja z naložbenim portfeljem se je pokazala v pozitivni donosnosti naložb, ki je 
ob polletju znašala 1,57%. Podatek o donosnosti naložbenega portfelja v prvem polletju pokaže, 
da je Družba realizirala ustrezen donos za konzervativno sestavo svojega naložbenega portfelja.  
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V tem polletju je k donosu naložb največ prispeval lastniški segment naložb, predvsem portfelj 
svetovnih delnic s katerim upravlja Družba in segment bančnih depozitov.  
 
 

3.6.1. Uravnavanje likvidnosti 
 
Družba je tudi v prvem polletju 2013 redno in pravočasno izpolnila vse zakonske in pogodbene 
obveznosti. Izplačila zakonskih obveznosti so znašala 79 mio EUR, kar je 51% načrtovanega 
zneska za leto 2013. Znesek plačanih zakonskih obveznosti je bil v prvem polletju nekoliko višji 
od planiranega, kar gre v celoti na račun odlivov po ZIOOPZ.  
 
Izplačila po zakonih v 000 EUR 

Kategorija Izplačila    
1-6/2013 

Izplačila     
1-6/2012 

Indeks v 
% 

Odlivi po ZDen   67.286 66.445 101
Odlivi po ZSPOZ 965 2.254 43
Odlivi po ZIOOPZ 10.386 6.483 162
Odlivi po ZVVJTO (telekomunikacije) 24 27 89
Skupaj odlivi po zgoraj navedenih zakonih  78.748 75.209 105

 
Družba je zagotavljala denarna sredstva s prilivi sredstev po zakonih, z rednim unovčevanjem 
bančnih depozitov in potrdil bank, obveznic, s prodajo dolžniških instrumentov in s prilivi od 
dividend. Optimalna likvidnost se je zagotavljala z natančnim planiranjem denarnih tokov. 
 
Družba je na dan 30.06.2013 izkazovala 470 mio EUR finančnih obveznosti iz naslova najetih 
posojil. Od navedenega zneska zapade 150 mio EUR posojil v letu 2014. Družba bo del (ali 
celoto) teh posojil poskušala reprogramirati na daljšo ročnost, do 2016, za morebitni ne-
reprogramirani del pa bo Družba poiskala nove vire (lahko tudi v tujini). 300 mio EUR 
dolgoročnih posojil  zapade v letu 2015. Vsa posojila so najeta z variabilno obrestno mero in so 
zavarovana s poroštvom Republike Slovenije. Posojila, ki zapadejo v vplačilo leta 2015, so 
zavarovana pred obrestnim tveganjem z uporabo inštrumenta obrestne zamenjave. Skupna 
obrestna mera zavarovanih posojil v povprečju ne presega 2,2%, kar za Družbo predstavlja zelo 
ugoden vir financiranja.   
 
 
 
3.7. DAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM 
 
Osnovna dejavnost odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., je dajanje nepremičnin v najem. 
Osnovne aktivnosti družbe PS ZA AVTO, d.o.o., so usmerjene k prodaji premoženja, 
razreševanju denacionalizacijskih sporov ter ostalih tožb in k skrbnemu ravnanju s premoženjem 
podjetja. V podjetju je zaposlena le ena oseba za nedoločen čas in direktor s polovičnim 
delovnim časom.  
 
Družba PS ZA AVTO, d.o.o., je prvo polletje 2013  zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v 
višini 106 tisoč EUR. Na dan 30.06.2013 je družba PS ZA AVTO, d.o.o., izkazovala kapital v 
višini 9,1 mio EUR. V okviru sredstev podjetja so med pomembnejšimi postavkami dolgoročne 
finančne naložbe v višini 1,7 mio EUR in kratkoročne finančne naložbe v višini 6,1 mio EUR. 
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4. UPRAVLJANJE S FINANČNIMI TVEGANJI  
 
 
Družba/Skupina je pri svojem finančnem poslovanju izpostavljena različnim vrstam tveganja. V 
nadaljevanju so predstavljena najpomembnejša.  
 
 
Likvidnostno tveganje 
 
Družba/Skupina je izpostavljena likvidnostnemu tveganju zaradi različnih dospelosti sredstev in 
obveznosti, saj večino premoženja Družbe še vedno sestavljajo dolgoročne kapitalske naložbe. 
Zaradi prilagajanja denarnih virov dnevnim izplačilom, se je posvečalo veliko pozornosti 
tedenskemu in mesečnemu načrtovanju odlivov in prilivov. Družba/Skupina zmanjšuje tveganje z 
zadostno količino razpoložljivih likvidnih sredstev ter s portfeljskimi tržnimi naložbami, ki jih lahko 
takoj unovči po trenutnih tržnih vrednostih. V času slabih finančnih razmer in nezmožnosti 
unovčevanja večjih kapitalskih naložb Družba/Skupina likvidnostno tveganje obvladuje s 
pravočasnim najemanjem in podaljševanjem posojil.  
 
Največje tveganje za likvidnost Družbe/Skupine predstavlja zelo slaba dinamika unovčevanja 
dolgoročnih kapitalskih naložb oziroma osnovnega finančnega premoženja Družbe.  
 
 
Tržno tveganje      
 
Tržno tveganje je prisotno zaradi spreminjanja vrednosti finančnih instrumentov, kar je posledica 
spreminjanja njihovih tržnih cen. Tržnemu tveganju Družba/Skupina ni izpostavljena pri 
obveznicah SOS2E, ki jih namerava imeti v portfelju do dospetja. 
 
Kapitalske naložbe, ki jih je Družba prejela v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, 
ostajajo izpostavljene predvsem negativnim makroekonomskim razmeram v Sloveniji. Družba 
tveganja spremembe tržnih cen kapitalskih naložb, ki jih je prejela v postopku lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ne more neposredno obvladovati. Te kapitalske naložbe predstavljajo 
večino premoženja Družbe. 
 
Družba obvladuje tržno tveganje naložb naložbenega portfelja, ki sicer predstavljajo manjši del 
premoženja Družbe, predvsem z razpršenostjo naložb po izdajateljih, sektorjih in regijah. 
Valutno tveganje je skoraj zanemarljivo, ker je večina naložb nominiranih v valuti EUR. Tveganje 
koncentracije naložb se obvladuje z razpršitvijo naložbenega portfelja v različne vrste naložb, to 
je v depozite, potrdila o vlogi, obveznice, delnice in vzajemne sklade. Obvezniški portfelj je 
razpršen po izdajateljih in njihovih bonitetnih ocenah ter po vrstah obveznic. 
 
 
Obrestno tveganje 
 
Družba obvladuje obrestno tveganje. Zakonske obveznosti se izplačujejo pretežno po fiksnih 
obrestnih merah, vsa dolgoročna posojila so sicer najeta po spremenljivih obrestnih merah z 
upoštevanjem referenčnih obrestnih mer. Družba obvladuje obrestno tveganje z uporabo 
inštrumenta obrestne zamenjave, kar velja za ves obseg posojil z zapadlostjo v letu 2015. 
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Kreditno tveganje 
 
Kreditno tveganje Družba zmanjšuje z razpršitvijo naložb in internim limitom izpostavljenosti do 
poslovnih bank. Kreditno tveganje naložb Družbe se povečuje, kar je posledica padanja bonitete 
države Slovenije in slovenskih bank. Glede na obstoječo ročnost naložb Družba to tveganje 
ocenjuje kot zmerno.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Matej Pirc     Matej Runjak     mag. Tomaž Kuntarič 
član uprave     član uprave         predsednik uprave 

       
 
 
 
 
Ljubljana, 30.8.2013 
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5. ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE IN SKUPINE 
 
5.1. IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA  
 
v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

SREDSTVA 1.046.756 1.132.633 1.052.914 1.139.182

NEKRATKOROČNA SREDSTVA 885.757 868.178 891.915 874.727
Neopred.sredstva in dolgoročne AČR 41 53 41 53

Opredmetena osnovna sredstva 752 794 752 794

Naložbene nepremičnine 5.375 5.450 5.375 5.450

Dolgoročne finančne naložbe 681.585 663.877 687.743 670.426

Dolgoročne poslovne terjatve 198.004 198.004 198.004 198.004

KRATKOROČNA SREDSTVA - SKUPAJ 160.999 264.455 160.999 264.455

Kratkoročna sredstva brez AČR 160.959 264.429 160.959 264.429
Nekratkoročna sredstva za prodajo 50.000 50.000 50.000 50.000

Kratkoročne finančne naložbe 39.608 141.410 39.608 141.410

Kratkoročne poslovne terjatve 67.144 71.248 67.144 71.248

Denarna sredstva 4.207 1.771 4.207 1.771

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 40 26 40 26

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.046.756 1.132.633 1.052.914 1.139.182

KAPITAL 118.371 102.844 124.529 109.393
Vpoklicani kapital 60.167 60.167 60.167 60.167

Zakonske rezerve 0 0 0 0

Presežek iz prevrednotenja 353.242 344.355 222.196 230.032

Preneseni čisti poslovni izid -301.678 -301.678 -168.743 -180.806

Čisti poslovni izid poslovnega leta 6.640 0 10.909 0

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ 845.594 854.790 845.594 854.790

Rezervacije in dolgoročne PČR 82.303 91.123 82.303 91.123

Dolgoročne obveznosti 763.291 763.667 763.291 763.667
Dolgoročne finančne obveznosti 763.291 763.667 763.291 763.667

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ 82.791 174.999 82.791 174.999

Kratkoročne obveznosti 82.610 174.834 82.610 174.834
Kratkoročne finančne obveznosti 60.860 108.052 60.860 108.052

Kratkoročne poslovne obveznosti 21.750 66.782 21.750 66.782

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 181 165 181 165

Družba Skupina
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5.2.  IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  
 
v 000 EUR

01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013 01.01.-30.06.2012

Čisti prihodki od prodaje 288 297 288 297

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 1.238 1.153 1.238 1.153

Poslovni prihodki 1.526 1.450 1.526 1.450
Stroški blaga, materiala in storitev -946 -547 -946 -547

Stroški dela -2.007 -1.427 -2.007 -1.427

Amortizacija -152 -155 -152 -155

Dolgoročne rezervacije 0 0 0

Odpisi vrednosti -20 0 -20 0

Drugi poslovni odhodki -255 -149 -255 -149

Poslovni izid iz poslovanja -1.854 -828 -1.854 -828
Finančni prihodki 27.426 22.888 27.426 22.888

Finančni odhodki -20.103 -43.170 -19.952 -41.381

Delež dobičkov /izgub iz naložb, vrednotenih 
po kapitalski metodi 0 0 4.118 5.663

Drugi prihodki 0 0 0 0

Drugi odhodki 0 0 0 0

Poslovni izid pred obdavčitvijo 5.469 -21.110 9.738 -13.658
Davek iz dobička 0 0 0 0

Odloženi davki 1.171 1.684 1.171 1.684

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 6.640 -19.426 10.909 -11.974

od tega pripada lastnikom obvladujoče 
družbe - - - -

od tega pripada neobvladujočemu deležu - - - -

Dobiček na delnico  v EUR 184 -539 303 -332

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz 
prevrednotenja 10.058 16.362 -6.665 12.972

Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega 
vseobsegajočega donosa -1.171 -1.684 -1.171 -1.684

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 8.887 14.678 -7.836 11.288

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega 
leta po obdavčitvi 15.527 -4.748 3.073 -686

od tega pripada lastnikom obvladujoče 
družbe

- - - -

od tega pripada neobvladujočemu deležu - - - -

Družba Skupina

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

5.3.1. Izkaz sprememb lastniškega kapitala Slovenske odškodninske družbe, d.d. 
 

v 000 EUR

Osnovni kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček / 

izguba

Prevred. finančnih 
naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj

Stanje 01.01.2013 60.167 0 -301.678 0 344.355 102.844

0

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 6.640 8.887 15.527

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

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

Končno stanje 30.06.2013 60.167 0 -301.678 6.640 353.242 118.371  
 
 

v 000 EUR

Osnovni kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček / 

izguba

Prevred. finančnih 
naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj

Stanje 01.01.2012 60.167 0 -306.012 0 351.585 105.740

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 -19.426 14.678 -4.748

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 -19.426 0 -19.426

Sprememba presežka iz 
prevrednotenja finančnih naložb 0 0 0 0 14.678 14.678

0

Končno stanje 30.06.2012 60.167 0 -306.012 -19.426 366.263 100.992  
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5.3.2. Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Slovenska odškodninska družba 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevrednot.  
fin. naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj kapital

Stanje 31.12.2012 60.167 0 -176.230 0 230.045 113.982

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

Začetno stanje 01.01.2013 60.167 0 -180.806 0 230.032 109.393

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

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

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

Spremembe v kapitalu 0 0 12.063 0 0 12.063

Druge spremembe kapitala 0 0 12.063 0 12.063

Končno stanje 30.06.2013 60.167 0 -168.743 10.909 222.196 124.529  
 
 

v 000 EUR
Osnovni 

kapital
Zakonske 

rezerve

Preneseni 
dobiček / 

izguba
Čisti dobiček 

/ izguba

Prevrednot.  
fin. naložb 

namenjenih  
prodaji v neto 

znesku Skupaj kapital

Stanje 31.12.2011 60.167 0 -197.445 0 265.176 127.898

Preračuni za nazaj 0 0 -6.017 0 34 -5.983

Začetno stanje 01.01.2012 60.167 0 -203.462 0 265.210 121.915

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 -11.974 11.288 -686

Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 -11.974 0 -11.974

Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 0 0 0 0 11.288 11.288

Spremembe v kapitalu 0 0 -6.815 0 0 -6.815

Druge spremembe kapitala 0 0 -6.815 0 0 -6.815

Končno stanje 30.06.2012 60.167 0 -210.277 -11.974 276.498 114.414  
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5.4.  IZKAZ DENARNIH TOKOV  
 
v 000 EUR

01.01.-30.6.2013 01.01.-30.6.2012 01.01.-30.6.2013 01.01.-30.6.2012

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju 46.222 45.686 46.222 45.686
Prejemki pri poslovanju 1.740 1.681 1.740 1.681
Prejemki od Republike Slovenije (komisijski posli) 44.482 44.005 44.482 44.005

Izdatki pri poslovanju -80.268 -76.214 -80.268 -76.214
Izdatki za nakupe materiala in storitev -748 -472 -748 -472
Izdatki za plače zaposlencev -2.173 -1.475 -2.173 -1.475
Izdatki za dajatve vseh vrst -25 -24 -25 -24
Izplačila na podlagi Zden in SZ -65.799 -65.398 -65.799 -65.398
Izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli) -11.375 -8.763 -11.375 -8.763
Drugi izdatki pri poslovanju -148 -82 -148 -82

Neto denarni tok pri poslovanju -34.046 -30.528 -34.046 -30.528

Denarni tokovi pri naložbenju

Prihodki pri naložbenju 232.377 291.203 232.377 291.203
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku 
drugih 5.114 5.078 5.114 5.078
Prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev 24 0 24 0
Prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb 9.283 50.855 9.283 50.855
Prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb 217.956 235.270 217.956 235.270

Izdatki pri naložbenju -190.353 -211.308 -190.353 -211.308
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -3 0 -3
Izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev -36 -48 -36 -48
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -73.652 -51.358 -73.652 -51.358
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -116.665 -159.899 -116.665 -159.899

Neto denarni tok pri naložbenju 42.024 79.895 42.024 79.895

Denarni tokovi pri financiranju

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

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

Izdatki pri financiranju -5.542 -16.845 -5.542 -16.845
Izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem -5.542 -16.845 -5.542 -16.845
Izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti 0 0 0 0
Izdatki za odplačila kratk. finančnih obveznosti 0 0 0 0

Neto denarni tok pri financiranju -5.542 -16.845 -5.542 -16.845

Končno stanje denarnih sredstev 4.207 39.659 4.207 39.659

Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc) 2.436 32.522 2.436 32.522

Začetno stanje denarnih sredstev 1.771 7.137 1.771 7.137

Družba Skupina
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5.5. POROČANJE PO ODSEKIH  
 
 
v 000 EUR ZDen ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Ostalo Skupaj
Obdobje 
Poslovni prihodki 1.236 51 21 6 212 1.526
Poslovni odhodki 242 51 21 6 3.060 3.380
Odhodki za obresti 11.261 1.070 515 1.440 2.520 16.806
Prihodki od obresti 5.001 175 84 236 0 5.496
Sredstva 818.080 82.391 41.797 110.646 0 1.052.914
Obveznosti 682.670 84.887 42.999 114.006 3.823 928.385
Izplačila* 66.885 965 10.386 24 0 78.260

  1 - 6 / 2013

 
Opomba: * V postavki izplačila so prikazani zneski plačanih glavnic in obresti ter izplačila odškodnin v gotovini. 
 
 
v 000 EUR ZDen ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Ostalo Skupaj
Obdobje 
Poslovni prihodki 1.132 51 21 6 240 1.450
Poslovni odhodki 139 51 21 6 2.061 2.278
Odhodki za obresti 15.709 1.300 626 1.749 345 19.729
Prihodki od obresti 4.120 1.275 614 1.716 0 7.725
Sredstva 889.568 107.558 51.453 143.735 0 1.192.314
Obveznosti 757.938 109.863 52.562 146.834 10.703 1.077.900
Izplačila* 66.445 2.254 6.483 27 0 75.209

  1 - 6 / 2012

 
Opomba: * V postavki izplačila so prikazani zneski plačanih glavnic in obresti ter izplačila odškodnin v gotovini. 
 
 
Skupina ima naslednje poslovne segmente: 

- ugotavljanje in izplačevanje odškodnin iz naslova denacionalizacije (ZDen), 
- izplačevanje odškodnin za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 

zaplembe premoženja (ZIOOZP), odškodnine se izplačujejo v imenu in za račun 
Republike Slovenije, 

- izplačevanje odškodnin žrtvam vojnega nasilja (ZSPOZ), odškodnine se izplačujejo v 
imenu in za račun Republike Slovenije, 

- vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO), odškodnine se 
izplačujejo v imenu in za račun Republike Slovenije. 

 
Pod ostalo so prikazani prihodki, odhodki in obveznosti, ki jih ni moč neposredno pripisati 
posameznemu odseku. Tako so pod ostalimi poslovnimi odhodki zajeti stroški poslovanja kot so 
stroški materiala, storitev, plač, amortizacije ter prevrednotovalni odhodki v zvezi z osnovnimi in 
obratnimi sredstvi. Med poslovnimi odhodki so po odsekih prikazani le odhodki iz naslova 
izplačevanja odškodnin. 
 
Skupina je pridobila večino svojih sredstev za namen denacionalizacije. Izjema so terjatve do 
Republike Slovenije iz naslova ZIOOZP, ZSPOZ in ZVVJTO. Skupina se je odločila, da za 
dolgoročne kredite, najete v letu 2009 in z njim povezane odhodke iz naslova obresti pripiše 
odseku ZVVJTO (v višini odprte terjatve do RS), saj so bili ti krediti najeti za ta namen. Kredite, 
najete v letu 2010 in pripadajoče obresti je Skupina razdelila sorazmerno z višino založenih 
sredstev za namen izvajanja ZSPOZ in ZIOOZP, ostalo pa na odsek denacionalizacije. Med 
obveznostmi, razporejenimi po odsekih niso zajete rezervacije (razen za denacionalizacijo) in 
pasivne časovne razmejitve. 
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6. POJASNILA H KONSOLIDIRANIM IN NEKONSOLIDIRANIM 
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
 
6.1. UVODNO POJASNILO 
 
Slovenska odškodninska družba, d.d., je obvladujoča družba Skupine Slovenska odškodninska 
družba s sedežem v Sloveniji, na Mali ulici 5 v Ljubljani. Družba ima na dan 30.06.2013 med 
finančnimi naložbami eno odvisno (PS ZA AVTO) in sedem pridruženih podjetij (Zavarovalnica 
Triglav, Pozavarovalnica Sava, Zavarovalnica Maribor, Hit, Casino Bled, PDP in Gio v likvidaciji). 
Vključitev odvisne družbe PS ZA AVTO, d.o.o., v konsolidirane računovodske izkaze je iz vidika 
prikazovanja resničnih in poštenih računovodskih izkazov Skupine nepomembna in zato v 
konsolidacijo ni vključena. Družba Zavarovalnica Maribor, d.d., prav tako ni vključena v 
konsolidirane izkaze, ker je bilo predvideno le kratkotrajno obvladovanje. Dejansko so bile 
delnice Zavarovalnice Maribor, d.d., v juliju 2013 prodane. Zaradi konverzije terjatev v lastniški 
delež na podlagi potrjene prisilne poravnave v prvem četrtletju 2013 se je zmanjšal lastniški 
delež v Casino Portorož, d.d., iz 20% na 9,5%. Upoštevajoč navedeno dejstvo se Casino 
Portorož, d..d, ne šteje več za pridruženo družbo. Posamični in konsolidirani izkazi so izdelani v 
skladu z MSRP.  
 
Za pridružena podjetja Zavarovalnica Triglav, d.d., Pozavarovalnica Sava, d.d., in Hit Nova 
Gorica, d.d., je kapitalska metoda upoštevana na podlagi prejetih nerevidiranih skupinskih izidov. 
Za družbo PDP, d.d., je kapitalska metoda upoštevana na osnovi prejetih nerevidiranih 
posamičnih računovodskih izkazov. Ker omenjena družba ni pripravila polletnih konsolidiranih 
izkazov, bodo vsi učinki iz naslova kapitalske metode na podlagi konsolidiranih izkazov PDP 
vključeni v letne konsolidirane izkaze Skupine. Posledično zneski v tem poročilu, ki se nanašajo 
na stanje Skupine na dan 31.12.2012 niso revidirani, saj je Družba morala pripraviti primerljive 
podatke kot jih zahtevajo MSRP; podatki Skupine PDP so zamenjani s podatki družbe PDP, d.d..  
 
 
6.2. POJASNILA POSTAVK IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  

v 000 EUR
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Dolgoročne premoženjske pravice 31 26 31 26
Dolgoročne premoženjske pravice v 
pridobivanju 0 11 0 11
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 10 16 10 16
Skupaj 41 53 41 53

Skupina Družba

 
 
Opredmetena osnovna sredstva  

v 000 EUR
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Zemljišča 140 140 140 140
Zgradbe 499 544 499 544
Oprema in nadomestni deli 112 108 112 108
Drobni inventar 1 2 1 2
Skupaj 752 794 752 794

Skupina Družba
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Dolgoročne finančne naložbe  

v 000 EUR
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Dolgoročne finan. naložbe v odvisne družbe** 3.757 3.757 3.757 3.757
Dolgoročne finan. naložbe v pridruž. družbe 142.883 133.849 149.041 140.398
Ostale za prodajo razpoložljive finančne 
naložbe 518.445 524.771 518.445 524.771
Posojila 16.500 1.500 16.500 1.500
Skupaj 681.585 663.877 687.743 670.426

Družba Skupina 

 
**Odvisna družba PS ZA AVTO ni vključena v konsolidacijo.  
 

Ostale za prodajo razpoložljive finančne naložbe  

v 000 EUR
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

A) po pošteni vrednosti
Naložbe v domače družbe 435.054 433.985 435.054 433.985
Naložbe v banke 699 2.272 699 2.272
Naložbe v vzajemne sklade 22.001 27.933 22.001 27.933
Naložbe v tuje delnice 3.809 3.799 3.809 3.799
Naložbe v obveznice 7.107 7.288 7.107 7.288
Skupaj po pošteni vrednosti 468.670 475.277 468.670 475.277
B) po nabavni vrednosti s preveritvijo znakov 
slabitve
Naložbe v domače družbe 2.419 2.444 2.419 2.444
Naložbe v banke 47.356 46.507 47.356 46.507
Naložbe v obveznice 0 543 0 543
Skupaj po nabavni vrednosti s preveritvjo 
znakov slabitve 49.775 49.494 49.775 49.494
Skupaj 518.445 524.771 518.445 524.771

Družba Skupina

 
 
Dolgoročne poslovne terjatve  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije  na 
podlagi izvajanja ZSPOZ 70.027 70.027 70.027 70.027
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije na 
podlagi izvajanja ZIOOZP 33.721 33.721 33.721 33.721
Dolgoročne terjatve do Republike Slovenije na 
podlagi izvajanja  ZVVJTO 94.256 94.256 94.256 94.256

198.004 198.004 198.004 198.004

Skupina Družba

 
 
Družba je terjatve vzpostavila v letu 2011 na podlagi sprememb posameznih zakonov in pogodb, 
sklenjenih z Ministrstvom za finance. Pri tem je upoštevala, da se terjatev na podlagi zakonskih 
določil obrestuje s šest mesečnim euriborjem. Na osnovi analize tržnih pogojev na področju 
zadolževanja je pogodbeni znesek terjatve diskontirala.  

 
Kratkoročne finančne naložbe  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Kratkoročne, za prodajo razpoložljive finančne 
naložbe 808 1.351 808 1.351
Dani depoziti in vloge poslovnih bank 38.800 138.400 38.800 138.400
Komercialni zapis 0 1.659 0 1.659
Skupaj 39.608 141.410 39.608 141.410

Skupina Družba
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Kratkoročne poslovne terjatve  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Terjatve do kupcev v državi 39 41 39 41
Dani predujmi za delnice in deleže 10.000 0 10.000 0
Terjatve za obresti 760 1.150 760 1.150
Terjatve za dividende 18.667 297 18.667 297
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZSPOZ 12.364 24.826 12.364 24.826
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZIOOZP 8.075 11.762 8.075 11.762
Kratkoročne terjatve do RS iz naslova ZVVJTO 16.390 32.549 16.390 32.549
Druge terjatve do državnih inštitucij 404 578 404 578
Terjatve iz naslova lastninjenja stanovanj 31 40 31 40
Druge terjatve 414 5 414 5
Skupaj 67.144 71.248 67.144 71.248

Družba Skupina 

 
 
Denarna sredstva  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Denarna sredstva v blagajni 0 0 0 0
Dobroimetje pri poslovnih bankah 92 41 92 41
Denarni ustrezniki 4.115 1.730 4.115 1.730
Skupaj 4.207 1.771 4.207 1.771

Skupina Družba

 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Rezervacije za denacionalizacijo 81.782 90.599 81.782 90.599
Rezervacije za kočljive pogodbe 341 341 341 341
Rezervacije za jubilejne nagrade 28 29 28 29
Rezervacije za odpravnine 147 147 147 147
Pasivne časovne razmejitve 5 7 5 7
Skupaj 82.303 91.123 82.303 91.123

Skupina Družba

 
 
Dolgoročne obveznosti  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Posojila, dobljena pri bankah 469.892 469.859 469.892 469.859
Glavnica za obveznico SOS2E 288.982 286.878 288.982 286.878
Poštena vrednost obrestne zamenjave 4.417 6.930 4.417 6.930
Skupaj 763.291 763.667 763.291 763.667

Družba Skupina 

 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Glavnica za obveznico SOS2E 60.860 108.052 60.860 108.052
Skupaj 60.860 108.052 60.860 108.052

Družba Skupina 
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Kratkoročne poslovne obveznosti  

v 000 EUR
30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012

Obveznosti do dobaviteljev 4.311 4.199 4.311 4.199
Obveznost za pridobitev delnic 0 45.000 0 45.000
Prejeti predujmi 0 9 0 9
Obresti za posojila, dobljena pri bankah 1.130 1.160 1.130 1.160
Obresti za obveznico SOS2E 15.952 15.946 15.952 15.946
Obveznosti do zaposlencev 162 192 162 192
Obveznosti do državnih in drugih institucij 177 269 177 269
Druge obveznosti 18 7 18 7
Skupaj 21.750 66.782 21.750 66.782

Družba Skupina 

 
 
 
 
6.3. POJASNILA POSTAVK V IZKAZU VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA  
 
Poslovni prihodki  

v 000 EUR

 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 78 78 78 78
Prihodki od najemnin 210 219 210 219
Skupaj čisti prihodki od prodaje 288 297 288 297
Prihodki za namene denacionalizacije 1.236 1.132 1.236 1.132
Prevrednotovalni poslovni prihodki 2 21 2 21
Drugi poslovni prihodki 1.238 1.153 1.238 1.153
Skupaj 1.526 1.450 1.526 1.450

Skupina Družba

 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  

v 000 EUR
 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012

Stroški materiala 54 32 54 32
Stroški storitev 892 515 892 515
Skupaj 946 547 946 547

Skupina Družba

 
 
Stroški dela 

v 000 EUR

 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012
Plače zaposlencev 1.496 1.030 1.496 1.030
Stroški pokojninskih zavarovanj 154 92 154 92
Stroški prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja 45 32 45 32
Stroški socialnih zavarovanj 97 76 97 76
Regres za letni dopust, povračila in drugi 
prejemki zaposlencev 215 197 215 197
Skupaj 2.007 1.427 2.007 1.427

Družba Skupina 
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Amortizacija  

v 000 EUR

 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012
Amortizacija neopredmetenih sredstev 6 6 6 6
Amortizacija zgradb 45 45 45 45
Amortizacija naložbene nepremičnine 75 75 75 75
Amortizacija opreme in nadomestnih delov 25 29 25 29
Amortizacija drobnega inventarja 1 0 1 0
Skupaj 152 155 152 155

Skupina Družba

 
 
Drugi poslovni odhodki 

v 000 EUR

 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012
Odhodki za denacionalizacijo 242 139 242 139
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 10 7 10 7
Prispevek za zaposlovanje invalidov 3 3 3 3
Skupaj 255 149 255 149

Skupina Družba

 
 
Finančni prihodki in finančni odhodki 

v 000 EUR
 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012

Finančni prihodki na podlagi deležev in obveznic 21.930 15.540 21.930 15.540
Finančni prihodki iz danih posojil 5.496 7.348 5.496 7.348
Skupaj finančni prihodki 27.426 22.888 27.426 22.888
Odhodki iz odpisov in oslabitev naložb -3.297 -20.232 -3.146 -18.443
Odhodki iz finančnih obveznosti -16.806 -22.938 -16.806 -22.938
Skupaj finančni odhodki -20.103 -43.170 -19.952 -41.381
Učinek vrednotenja pridruženih finančnih 
naložb po kapitalski metodi 0 0 4.118 5.663
Neto finančni izid 7.323 -20.282 11.592 -12.830

Skupina Družba

 
 
Odhodki iz finančnih obveznosti  

v 000 EUR
 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012

Odhodki za obresti obveznice SOS 2E 11.261 13.896 11.261 13.896
Obresti za prejete kredite 5.545 5.833 5.545 5.833
Izguba izpeljanih finančnih instrumentov 3.209 0 3.209
Skupaj 16.806 22.938 16.806 22.938

Družba Skupina

 
 
Davek iz dobička in odloženi davki 

v 000 EUR

 1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012  1 - 6 / 2013  1 - 6 / 2012
Tekoči davek 0 0 0 0
Odloženi davek 1.171 1.684 1.171 1.684
Skupaj 1.171 1.684 1.171 1.684

Skupina Družba
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6.4. POJASNILA POSTAVK V IZKAZU DENARNIH TOKOV 
 
Plačani zneski obresti in glavnic (zmanjšani za odlive t.i. lastnih obveznic) za obveznico SOS2E 
so prikazani v prvem delu izkaza, med denarnimi tokovi iz poslovanja, ker je osnovna dejavnost 
Družbe/Skupine poravnavanje obveznosti iz naslova denacionalizacije. Tudi prejemki, razen od 
prodanih finančnih naložb, za pokrivanje teh odlivov so prikazani kot prejemki iz poslovanja. 
Prav tako so v prvem delu izkaza zajeti denarni tokovi iz naslova izplačevanja obveznosti 
Republike Slovenije, ki jih za njen račun izvaja Družba (ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO). 
 
Denarni tokovi na podlagi izvajanja ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v obdobju januar – junij 2013 

v 000 EUR
ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Skupaj

Izplačila upravičencem 965 10.386 24 11.375
Prejeto od Republike Slovenije -  tekoča izplačila 1.411 8.288 10 9.709
Prejeto od Republike Slovenije -  pogodbeni dolg 12.298 5.922 16.553 34.773
Neto finančni učinek 12.744 3.824 16.539 33.107  
 
 
6.5. IZVEN BILANČNE POSTAVKE 
 
Pogojne obveznosti  

v 000 EUR

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
Pogojne obveznosti ZDen 59.567 59.866 59.567 59.866
Skupaj 59.567 59.866 59.567 59.866

Skupina Družba

 
 
Z uveljavitvijo sprememb ZSPOZ in ZIOOZP v letu 2011 Družba oziroma Skupina ni več 
zavezanec za plačilo odškodnine, zato ne izkazuje pogojnih obveznosti iz teh naslovov. 
 
 
 
7. DOGODKI PO DATUMU BILANCE 
 
 
Poslovnih dogodkov po datumu bilance, ki bi lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze 
Družbe/Skupine za prvo polletje 2013, ni bilo. Pomembni dogodki so navedeni v nadaljevanju. 
 
 
7.1. Dokapitalizacija Save RE, d.d. 
 
Julija 2013 je Družba/Skupina v postopku dokapitalizacije pridobila 1.964.286 novih navadnih 
imenskih delnic družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. po ceni 7,00 EUR za delnico. S tem se je 
lastniški delež ohranil na 25%. 
 
 
7.2. Spremembe v nadzornem svetu, akreditacijski in revizijski komisiji 
 
10.07.2013 je predsednik nadzornega sveta dr. Otmar Zorn podal izjavo o odstopu iz 
nadzornega sveta. S 1.8.2013 je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan g. Samo Lozej. 
 
S 1.8.2013 je g. Samu Lozeju prenehala funkcija predsednika revizijske komisije, dne 
19.08.2013 je bil na to mesto imenovan Aleksander Mervar. 
 
Dne 01.07.2013 sta podala odstopno izjavo člana akreditacijske komisije, ga. Alenka Starič in g. 
Arne Mislej. 
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7.3. Odtujitev delnic Zavarovalnice Maribor, d.d. 
 
Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 12. 7. 2013 prejela obvestilo, da Pozavarovalnica 
Sava, d. d., v skladu z določili Pogodbe o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, 
d.d., uveljavlja odkupno upravičenje za 4.882.813 delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d., 
v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., ki predstavljajo 39,21% osnovnega kapitala 
te družbe. 
 
Na podlagi navedenega je Pozavarovalnica Sava, d. d., dne 12.07.2013 Slovenski odškodninski 
družbi nakazala kupnino v skupni višini 51.229.985,71 EUR, oziroma 10,4919 EUR na delnico, 
Slovenska odškodninska družba, d.d. pa je družbi Pozavarovalnici Sava, d.d., preknjižila 
4.882.813 delnic izdajatelja Zavarovalnica Maribor, d. d.. 
 
 
 
 
8. IZJAVA UPRAVE 
 
 
Uprava Družbe izjavlja, da so računovodski izkazi Slovenske odškodninske družbe, d.d., in 
Skupine Slovenske odškodninske družbe za obdobje, ki se je končalo 30.06.2013 pripravljeni 
tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnega izida Družbe in 
Skupine. 
 
Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot 
pri pripravi letnih računovodskih izkazov Družbe in Skupine za leto 2012. 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30.06.2013, so pripravljeni v skladu z MRS 
34 – Medletno računovodsko poročanje – in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi 
računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2012. 
 
Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti 
premoženja Družbe in Skupine ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti. 
 
 
 
 
 
 
 Matej Pirc      Matej Runjak    mag. Tomaž Kuntarič 
član uprave      član uprave         predsednik uprave 

       
 
 
 
 
Ljubljana, 30.08.2013 


