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UVOD 
 
 
 
Polletno poslovno poročilo in medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2019, 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 2018. 
 
Računovodski izkazi SDH in Skupine Slovenski državni holding (v nadaljevanju: Skupina SDH) za 
prvo polletje 2019 in prvo polletje 2018 so nerevidirani, izkazi Skupine SDH za leto 2018 in izkazi 
SDH za leto 2018 pa so revidirani. 
 
Nadzorni svet SDH je nerevidirano poročilo o poslovanju družbe in Skupine za prvo polletje 2019 
obravnaval na svoji redni seji 18. septembra 2019. 
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 PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN PROJEKTOV V PRVEM 
POLLETJU 2019 

 
 
PROJEKTI NOTRANJE ORGANIZACIJE 
 
Začetek prenove analitičnega središča  
 
Projekt prenove analitičnega središča je ključnega pomena za nadaljnjo optimizacijo upravljanja 
kapitalskih naložb in družbe SDH. V sklopu projekta se izvaja optimizacija in digitalizacija 
upravljanja kapitalskih naložb, prenavlja se tudi podatkovno skladišče ter uvaja napredna orodja 
za upravljanje s podatki. 
 
Posodobitev Načrta integritete 
 
Posodobitev Načrta integritete je bila izvedena z namenom dopolnitve vseh zaznanih korupcijskih 
tveganj ter nezakonitih ali neetičnih ravnanj in opredelitve vseh stalnih ter enkratnih ukrepov za 
obvladovanje le-teh. 
 
Projekt krepitve kakovosti korporativnega upravljanja SDH in družb portfelja  
 
Na SDH poteka projekt krepitve kakovosti korporativnega upravljanja SDH in družb v njegovem 
upravljanju. Projekt je nastal v sodelovanju z Evropsko komisijo, ki ga tudi financira in EBRD, ki 
nudi projektno tehnično pomoč.  
 
V prvem polletju leta 2019 je izbrani finančni svetovalec zbral in preučil razpoložljivo 
dokumentacijo (zakonodaja, notranji akti, letna poročila idr.), opravil informativne pogovore z 
osebami iz SDH in pripravil poročilo o ugotovljenem stanju in priporočenih ukrepih za nadaljnje 
izboljšanje korporativnega upravljanja. Ob zaključku polletja je bila izvedena delavnica, na kateri 
so bile ugotovitve dela projekta predstavljene predstavnikom SDH, Ministrstva za finance, EBRD 
in Evropske komisije. 
 
Spremembe aktov upravljanja  
 
Posodobljena je bila Politika upravljanja SDH. Med drugim je bila dopolnjena z določilom, ki 
opredeljuje način vodenja internih postopkov SDH v primeru, da se na skupščini kapitalske 
naložbe države odloča o uporabi bilančnega dobička na način, da se lastnikom namesto denarne 
dividende razdelijo nedenarna sredstva v obliki delnic ali poslovnih deležev, ki jih ima družba v 
kakšni drugi družbi. V letu 2019 so bila sprejeta tudi Izhodišča SDH za glasovanje na skupščinah 
družb v letu 2019, glavna sprememba glede na Izhodišča za glasovanje v preteklem letu pa je 
bila, da se izhodišča za glasovanje uporabljajo tudi pri odločanju SDH v funkciji ustanovitelja s 
sklepi ustanovitelja v družbah s kapitalsko naložbo države s 100 % deležem (enoosebne d. o. o.). 

 
Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani SDH. 
 
Spoštovanje človekovih pravic 
 
SDH je 31. maja 2019 v okviru Slovenskega foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in 
človekovih pravicah v gospodarstvu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, podpisal 
Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. S podpisom Zaveze želi biti SDH prvi med 
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enakimi z družbami portfelja in namerava svoje delovanje v tej smeri še dopolniti. Prav tako 
nameravamo k temu spodbujati tudi druge družbe portfelja, ki k tej zavezi še niso pristopile, saj 
moramo biti državne družbe zgled vsem ostalim družbam na tem področju. 
 
SDH družbam priporoča, da s ciljem kakovostnega korporativnega upravljanja, Nacionalni akcijski 
načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (NAN) in vsebino Zaveze k spoštovanju 
človekovih pravic pri poslovanju skrbno proučijo ter analizirajo in v okviru svojih pristojnosti 
sprejmejo vse potrebne odločitve, ki bodo vodile do dobrih praks na tem področju in na ta način 
podprejo prizadevanja Vlade RS. 
 
 
PROJEKTI UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE 
 
Izvajanje državne strategije turizma  
 
SDH je na podlagi sklepa Vlade RS pripravil Naložbeni Dokument za naložbo Istrabenz Turizem, 
v katerem so izkazane dolgoročne sinergije v primeru povezovanja te družbe z drugimi turističnimi 
družbami ter tudi ekonomski učinki namenske družbe, na katero bi se prenesla družba Istrabenz 
Turizem.  
 
SDH je pristopil tudi k pripravi dokumenta - Načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja 
turističnih družb v državni lasti, saj njegovo izdelavo predvideva Strategija turizma, ki tudi določa, 
da se navedeni dokument sprejme v skladu s 30. členom ZSDH-1 kot del Letnega načrta 
upravljanja.  
 
SDH je skladno s Strategijo turizma in dopolnjenim Letnim načrtom upravljanja za družbo Terme 
Olimia d. d., v imenu in za račun RS, sodeloval v postopku nakupa 147.309 delnic izdajateljice 
Terme Olimia d. d.  
 
Prodaja delnic Nove Ljubljanske banke d. d. in Abanke d. d.   
 
V prvem polletju 2019 je SDH, v imenu in za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), vodil 
intenzivne aktivnosti v zvezi s prodajo 100-odstotnega lastniškega deleža Abanke d. d. (v 
nadaljevanju: Abanka) in 10-odstotnega lastniškega deleža, minus 1 delnica Nove Ljubljanske 
banke d. d. (v nadaljevanju: NLB), ki so potekale skladno z zavezami, ki ji je RS dala Evropski 
komisiji. 
 
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 mesečna izobraževalna srečanja. V prvi polovici leta 2019 je organiziral pet 
izobraževalnih srečanj za člane NS družb s kapitalsko naložbo RS in SDH. V sodelovanju s 
Komisijo za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) je SDH pripravil dve temi, in sicer: 
Lobiranje in vplivi na postopke ter poročanje KPK-ju o premoženjskem stanju. Prav tako smo 
obravnavali upravljanje s tveganji skladnosti poslovanja, prevar in korupcije ter pričakovanja 
nadzornih svetov od notranjih revizorjev. Obravnavani sta bili tudi dve poslovni temi, in sicer vitka 
organizacija kot temelj dobičkonosnega poslovanja ter vrednotenje finančnih naložb za 
nadzornike. 
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OSTALI POMEMBNI DOGODKI 
 
Menjave v upravi in nadzornem svetu  
 
Nadzorni svet SDH se je 27. marca 2019 sestal na izredni seji, na kateri se je s predsednico 
uprave Lidijo Glavina sporazumel za predčasno prenehanje mandata s 1. aprilom 2019. 
 
Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja družbe je nadzorni svet SDH na podlagi 2. odstavka 
273. člena ZGD-1 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 
1. aprila 2019, od takrat dalje miruje njegova funkcija člana nadzornega sveta SDH.  
 
Za predsednico nadzornega sveta SDH je bila izvoljena Karmen Dietner. Funkcijo je nastopila 1. 
aprila 2019. 
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 PREDSTAVITEV DRUŽBE IN SKUPINE SDH 
 
 
 

 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE 
 
SDH je krovni upravljavec kapitalskih naložb države, ki upravlja kapitalske naložbe RS in SDH. 
Obsežen in raznovrsten portfelj vključuje naložbe v različne panoge, in sicer energetiko, proizvodni 
sektor, zavarovalnice, banke, promet, transport in infrastrukturo, splošni gospodarski sektor ter 
turizem in drugo. Upravljanje kapitalskih naložb države je najpomembnejša dejavnost SDH. 
 
SDH je nastal  s preoblikovanjem SOD, z uveljavitvijo  ZSDH-1. SDH 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, ZIOOZP in ZVVJTO. 
 
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. 
 
 

Naziv družbe: Slovenski državni holding d. d., Ljubljana 
Sedež 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 
Davčna številka 46130373 
ID za DDV: SI 46130373 
Matična številka:  5727847 
Datum ustanovitve:  
 
Datum preimenovanja SOD v SDH: 

19. februar 1993 
 
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 
Število zaposlenih 30. junija 2019: 69 
Uprava družbe: Igor Kržan, predsednik uprave, od 1. aprila dalje,* 

Lidija Glavina, predsednica uprave do 31. marca 2019, 
Andrej Božič, član uprave, od 21. januarja 2019, 
Boštjan Koler, član uprave, od 1. decembra 2018. 

Člani nadzornega sveta: Karmen Dietner, predsednica, od 1. aprila 2019, 
Igor Kržan, predsednik, od 24. januarja do 31. marca 2019*, 
Duško Kos, namestnik predsednika,  
Damijan Belič, predsednik do 23. januarja 2019, član od 24. 
januarja 2019, 
Janez Vipotnik, član. 

Člani revizijske komisije NS: Duško Kos, predsednik, 
Damjan Belič, član, 
Darinka Virant, zunanja članica. 

Člani komisije za tveganja NS: Janez Vipotnik, predsednik od 1. aprila 2019, član do 31. marca 
2019,  
Karmen Dietner, predsednica od 24. januarja do 31. marca 2019, 
članica od 1. aprila 2019, 
Igor Kržan, predsednik do 23. januarja 2019,  
Darinka Virant, zunanja članica. 
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Člani nominacijske komisije NS: vsi člani nadzornega sveta 

Člani kadrovske komisije 
(posvetovalno telo uprave):  

Samo Roš, predsednik od 4. aprila 2019, 
Luka Gaberščik, predsednik do 31. marca 2019,  
Jagoda Vitez, namestnica predsednika do 31. marca 2019, 
Urška Podpečan, namestnica predsednika od 4. april 2019,  
Brigita Vončina, članica. 

Člani ESSO: Lidija Jerkič, predsednica,  
Zdenko Lorber, namestnik predsednice,  
člani: Miroslav Garb, mag. Branimir Štrukelj, Franc Zupanc, 
Nevija Pečar in Jakob Počivavšek. 

* članstvo v NS mu od 1.aprila 2019 dalje miruje. 
 
 
2.1.1. Pomembnejši podatki o zaposlenih  
 
Število zaposlenih v družbi v prvem polletju 2019, pogodbena razmerja in zaposlovanje 
 
V družbi je bilo 30. junija 2019 zaposlenih 69 delavcev, od tega 23 moških in 46 žensk.  
 
Delež žensk na vodilnih/vodstvenih položajih v SDH na dan 30. junij 2019 je dobrih 56-odstotkov 
(glede na število vodilnih/vodstvenih delovnih mest). Število zaposlenih se je v primerjavi s 
stanjem na 31. december povečalo za 3 osebe.  
 
 
Izobrazbena struktura in izobraževanje zaposlenih 
 
SDH zaposluje pretežno visoko strokoven kader. V družbi predstavljajo delavci z univerzitetno 
izobrazbo in znanstvenim magisterijem dobrih 76 % vseh zaposlenih družbe, 12 % zaposlenih ima 
višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, srednješolsko pa dobrih 8 %.  
 

Stopnja izobrazbe 
Število 

zaposlenih 
Delež v 

% 
Število 

zaposlenih 
Delež v 

% 

  30. 6. 2019 31. 12. 2018 

srednja izobrazba (V. stopnja)  6 8,70 6 9,09 

višja izobrazba (VI./1 stopnja) 7 10,14 7 10,61 

visoka izobrazba (VI./2 stopnja) 3 4,35 3 4,54 

univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) 41 59,42 40 60,61 

bolonjski magisterij (VII. stopnja) 5 7,25 3 4,54 

znanstveni magisterij (VIII./1 stopnja) 7 10,14 7 10,61 

Skupaj 69 100,00 66 100,00 

 

Glede na delo, ki ga opravljajo zaposleni, je izobraževanje zelo pomembno za ohranjanje visoke 
strokovnosti. Področja izobraževanja so predvsem pravne, ekonomsko-finančne in IT narave. 
 
Zaposleni so se udeleževali tudi strokovnih izobraževalnih srečanj, namenjenih članom nadzornih 
svetov družb v upravljanju in drugim predstavnikom družb v posredni ali neposredni lasti države. 
Delovna skupina za Strategijo turizma se je udeležila tri dnevne delavnice s področja turizma in 
hotelirstva. 
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 PREDSTAVITEV SKUPINE SDH 
 
SDH je obvladujoča družba, ki sestavlja konsolidirano polletno poročilo za najširši krog družb v 
skupini. Družbe so v ta namen razvrščene v tri skupine: 

- odvisne; 
- pridružene; 
- družbe, v katerih ima SDH ali/in RS kapitalsko naložbo, ki so izključno predmet upravljanja 

v skladu z omejitvami ZSDH-1. 
 
SDH, na podlagi analize in sprejetih meril v skladu z MSRP 10, družb iz tretje skupine ne 
obvladuje, ampak jih zgolj upravlja v skladu z zakonsko podlago, ki izhaja iz določb ZSDH-1. 
Najmanj enkrat letno SDH na podlagi analize in meril preveri, katere družbe bodo zajete v 
konsolidacijo. 
 
Iz sheme je razvidno, katere odvisne družbe je SDH 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 
niso pomembne družbe, zato njihovo poslovanje ni vključeno v konsolidirane računovodske izkaze 
Skupine 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.  
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 letnem načrtu upravljanja in 
ciljih, ki jih vsako leto za SDH določi Vlada RS; 

- stalno izboljševanje učinkovitosti poslovanja družb v portfelju;  

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

Drugi cilji SDH kot gospodarske družbe 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;  

- pravočasno in pravilno poravnavanje zakonskih obveznosti po posamičnih sodnih in 
upravnih aktih in tekoče izpolnjevanje nalog po javnem pooblastilu;  

- obvladovanje stroškov;  
- obvladovanje tveganj. 

 
 

Glavne naloge za leto 2019 
- učinkovito upravljanje kapitalskih naložb in uresničevanje ekonomsko – finančnih ciljev 

SDH v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb RS in SDH, kot so opredeljeni v Letnem 
načrtu upravljanja kapitalskih naložb (v nadaljevanju: LNU) za leto 2019, h kateremu je 10. 
januarja 2019 podala soglasje Vlada RS. Med njimi npr. izvedba postopka prodaje delnic 
Abanke in NLB, uresničevanje strategije turizma, ipd.; 

- učinkovito izvajanje nalog na področju denacionalizacije ter izvajanje drugih stalnih nalog 
SDH; 

- izboljšanje poročanja družb SDH-ju - nadaljevanje dosedanjih aktivnosti; 
- preveritev strategij in poslovnih modelov izbranih družb v upravljanju SDH; 
- nadgradnja Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb države in drugih temeljnih aktov 

upravljanja. 
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 POMEMBNEJŠE DEJAVNOSTI SDH 
 
 

 UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB SDH IN RS V PRVEM POLLETJU 2019 
 
Upravljanje kapitalskih naložb, ki so v neposredni ali posredni lasti RS, obsega pridobivanje in 
razpolaganje s kapitalskimi naložbami ter izvrševanje pravic delničarja ali družbenika. SDH  
naložbe upravlja odgovorno in skladno z dobrimi praksami upravljanja. SDH v svojem imenu in za 
svoj račun ter v svojem imenu in za račun RS uresničuje korporacijske pravice posameznih naložb 
RS. 
 
Pregled kapitalskih naložb v upravljanju je razviden iz tabel v nadaljevanju poglavja. 
 
 
3.1.1. Dejavno upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH 
 
Aktivno upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH se izvaja na podlagi aktov korporativnega 
upravljanja SDH, ki so predstavljeni v nadaljevanju, ter:   
- s sprotnim spremljanjem in analiziranjem rezultatov poslovanja družb ter njihovih poslovnih 

načrtov, 
- s stalnim uvajanjem dobrih praks korporativnega upravljanja,  
- z dejavno pripravo na letne skupščine družb,  
- z izvajanjem drugih pravic delničarja/družbenika, 
- s preudarnim in strokovnim izborom nadzornikov. 
 
 
3.1.2. Pravne podlage in dokumenti upravljanja 
 
Sistemski pristop SDH pri korporativnem upravljanju se kaže v sprejetih dokumentih, ki so temel 
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 v prvi polovici leta 2019 s pomočjo aktivnega upravljavskega pristopa 
skrbel za uveljavitev dobrih praks korporativnega upravljanja in za doseganje zastavljenih 
upravljavskih ciljev. 
 
Ključni dokument korporativnega upravljanja SDH je 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 2019 v svojem imenu in za račun SDH in/ali RS uresničeval korporacijske pravice 
delničarja oziroma družbenika in opravljal druge naloge, predvsem: 
- sprotno spremljal poslovanje družb v upravljanju in njihovo izvrševanje LNU za leto 2019; 
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- 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 2019 je bilo izvedenih skupno 
67 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, vložitev 
zahteve za posebno revizijo in vložitev odškodninskega zahtevka ipd v skladu s 
korporativnimi pravicami delničarja ali družbenika; 

- 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 v komunikaciji z družbami SDH poskušal doseči dvig 
skladnosti delovanja družb s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko 
naložbo države ter Priporočili in pričakovanji SDH. 

 
SDH je pri svojem delovanju in upravljanju kapitalskih naložb sodeloval tudi z drugimi pomembnimi 
deležniki (npr. KAD), predstavniki sindikatov (ESSO), pristojnimi ministrstvi ter drugimi organi in 
institucijami.  
 
 
3.1.4. Spremljanje rezultatov poslovanja družb 
 
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 sestankih z družbami, se večinoma nanašajo na rezultate in načrte 
poslovanja, izzive na trgu, strateške poglede na razvoj družbe, pričakovanja SDH glede ključnih 
ciljev, ROE in dividend, vidike mogoče optimizacije poslovanja oziroma ukrepe prestrukturiranja, 
spoštovanje priporočil in pričakovanj SDH in druga pomembna dejanja družb, povezana z njihovim 
poslovanjem. Vsebina in predvsem obseg prejetih informacij na sestankih sta odvisna od statusne 
oblike posamezne družbe in deleža lastništva RS in SDH. Intenzivnost spremljanja dejavnosti 
posameznih družb s strani SDH pa je med drugim odvisna tudi od tega, ali gre za »mirno« obdobje 
poslovanja družbe ali za družbo v težavah oziroma družbo, ki izvaja posebej pomembne projekte, 
ki niso del njenega običajnega poslovanja. 
 
 
3.1.5. Pregled poslovanja družb v upravljanju v sodelovanju z Notranjo revizijo SDH 
 
Z letom 2019 so se aktivnosti notranje revizije SDH razširile tudi na področje pregledov poslovanja 
družb v upravljanju SDH, ki so v 100 % lasti RS. Notranja revizija se vključuje na navedeno 
področje v okviru dodatnih načrtovanih aktivnostih kot pomoč/svetovanje upravljavcem pri 
pregledu določenih poslov ali procesov, kadar tak pregled s strani Notranje revizije lahko dodatno 
prispeva k boljšemu upravljanju in nadzoru posamezne družbe v upravljanju. Način izvajanja 
pregledov poslovanja družb v upravljanju SDH je podrobneje opredeljen v Protokolu o izvajanju 
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pravice do pregledov poslovanja v posameznih družbah v upravljanju SDH. Pregledi poslovanja 
družb v upravljanju so se v prvem polletju 2019 izvajali v skladu s sprejetim letnim načrtom dela. 
Uprave in nadzorni sveti pregledovanih družb so bili s poročili seznanjeni. V poročilih so bile 
upravljavcem na SDH, kakor tudi družbam, podane pobude za izboljšanje pregledovanega 
področja. 
 
 
3.1.6. Pomembnejša dejanja SDH na področju upravljanja po posameznih družbah 

oziroma sektorjih  
 
V nadaljevanju navajamo pomembnejša dejanja in dogodke na področju upravljanja v prvem 
polletju 2019 po posameznih družbah oziroma dejavnostih: 

 
Turizem 
 
SDH je skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (v nadaljevanju: 
Strategija turizma), sprejeto na Vladi RS 5. oktobra 2017, zadolžen za izvedbo ukrepa, ki nosi 
naslovno opredelitev: prestrukturiranje hotelskih podjetij v državni lasti, ki vključuje 
naložbeni načrt in načrt upravljanja. SDH je na podlagi sklepa Vlade RS z dne 14. februarja 
2019 pripravil Naložbeni Dokument za naložbo Istrabenz Turizem, v katerem so izkazane 
dolgoročne sinergije v primeru povezovanja omenjene družbe z drugimi turističnimi družbami ter 
tudi ekonomski učinki namenske družbe, na katero bi se prenesla družba Istrabenz Turizem. SDH 
je navedeni dokument pripravil ob upoštevanju predhodno izdelane poglobljene finančne analize 
turističnih družb. Vlada RS je 30. maja 2019 kot skupščina SDH potrdila Naložbeni Dokument za 
Istrabenz Turizem. 

 
SDH je pristopil tudi k pripravi dokumenta - Načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja 
turističnih družb v državni lasti (v nadaljevanju: Dokument), saj njegovo izdelavo predvideva 
Strategija turizma, ki tudi določa, da se navedeni dokument sprejme v skladu s 30. členom ZSDH-
1 kot del Letnega načrta upravljanja. Pri izdelavi vsebine tega Dokumenta je SDH upošteval 
usmeritve, ki izhajajo iz Strategije turizma in sklepa Vlade RS z dne 14. februarja 2019 glede 
naložbe Istrabenz Turizem ter pri tem upošteval tudi rešitve, ki so bile analizirane in sprejete v 
zgoraj navedenem Naložbenem Dokumentu. Dokument je v postopku potrjevanja na Vladi RS. 
 
SDH je skladno s Strategijo turizma in dopolnjenim Letnim načrtom upravljanja za družbo Terme 
Olimia d. d., ki je bil na Vladi RS potrjen dne 20. junija 2019, v imenu in za račun RS sodeloval v 
postopku nakupa 147.309 delnic izdajateljice Terme Olimia d. d. (v nadaljevanju: Družba ali Terme 
Olimia) od prodajalke Nove KBM d. d. Kupoprodajna pogodba je bila podpisana 18. julija 2019. 
RS ter družbe v njenem imetništvu (DUTB, SŽ, KAD) bodo po pridobitvi paketa 147.309 delnic 
izdajateljice Terme Olimia, ki predstavlja 20,871 % delnic Družbe, imetnice skupaj 77,613 % delnic 
Družbe. Zaradi preseganja dodatnega prevzemnega praga bo za RS in družbe v njenem 
imetništvu na podlagi določb Zakona o prevzemih, nastopila obveznost podaje prevzemne 
ponudbe za preostale delnice Družbe.  
 
Družba za avtoceste Republike Slovenije, d. d. 
 
Na podlagi priporočila pooblaščenega revizorja so bile v letu 2019 iz bilance DARS-a izločene 
nepremične drugih upravljavcev, in sicer je bil 25. marca 2019 sprejet sklep skupščine o 
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za 236 mio EUR, iz 2.322 mio EUR na 2.087 mio EUR. 
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Slovenske železnice d. o. o 
 
Na skupščini decembra 2018 je uprava SDH odločala o povečanju osnovnega kapitala družbe s 
strani RS, in sicer v višini 154 mio EUR. Celotna denarna sredstva iz povečanja osnovnega 
kapitala so bila namenjena povečanju osnovnega kapitala družbe SŽ-Potniški promet d. o. o., in 
sicer za nabavo dodatnih voznih sredstev železniškega potniškega prometa. K navedeni nabavi 
voznih sredstev je uprava SDH v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Slovenske 
železnice d. o. o. maja 2019 izdala soglasje.  
 
Pošta Slovenije d. o. o. 
 
SDH je v prvi polovici leta 2019 spremljal priprave družbe Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: 
Pošta) na nakup deleža v slovenskem logistu – Intereuropi, d. d. Pošta Slovenije je namreč kot 
potencialni kupec sodelovala v postopku prodaje delnic v lasti konzorcija bank. Uprava SDH je v 
vlogi ustanovitelja in edinega družbenika Pošte Slovenije odločala o oddaji  ponudbe Pošte za 
nakup 72,13 % deleža družbe Intereuropa, d. d. ter o vsebini in sklenitvi pogodbe o prodaji in 
nakupu navedenega deleža.  
 
Skupina HSE  
 

SDH je v vlogi ustanovitelja podal soglasje k aktivnostim na področju finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja skupine ter spremljal izvajanje posameznih akcijskih načrtov.  
 
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. - v likvidaciji  
 
SDH je usklajeval vse potrebne aktivnosti med RTH, MZI in MF za sprejetje novele Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju 
regije, s katerim je bil podaljšan rok za končanje zapiralnih del s konca leta 2018 na konec leta 
2019, rok za končano likvidacijo podjetja pa podaljšan do konca leta 2020. SDH je na podlagi 
zakona februarja 2019 sprejel sklep o likvidaciji družbe, Vlada pa je v letu 2019 sprejela nov 
program zapiralnih del za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020 ter uredila 
financiranje. 
 
Prodaja delnic Nove Ljubljanske banke d. d. in Abanke d. d.   
 
Aktivnosti so podrobneje opisane v poglavju 3.1.11.  
 
 
3.1.7. Sestava upravljavskega portfelja SDH 
 
Gibanje števila kapitalskih naložb SDH 

Vrsta kapitalskih naložb 
Stanje na   

30. 6. 2019 
Stanje na   

31. 12. 2018 
Aktivne naložbe 23 24 

Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) 11 12 

Skupaj 34 36 
 
SDH je bil 30. junija 2019 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. 
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menjavami. Navedene naložbe so t. i. aktivne naložbe, za katere SDH izvaja vsa lastniška 
upravičenja. Skupno število naložb SDH se je v primerjavi s stanjem 31. decembra 2018 
zmanjšalo za dve naložbi, in sicer SDH nima več v lasti deleža v družbi KDD d. d. (19,23 %), za 
katerega se je 28. januarja 2019 zaključil postopek prodaje, družba IPOZ Trbovlje d. o. o. – v 
likvidaciji pa je bila iz sodnega registra izbrisana 10. junija 2019. 
 
Po izvedenem povečanju osnovnega kapitala družbe Sava d. d. se je v letu 2019 povečal tudi 
lastniški delež SDH v tej družbi, in sicer z 18,53 % na 18,69 %. 
 
Gibanje števila kapitalskih naložb RS v upravljanju SDH 

Vrsta kapitalskih naložb 
Stanje na   

30. 6. 2019 
Stanje na   

31. 12. 2018 
Aktivne naložbe 61 60 
Neaktivne naložbe (družbe v stečaju, likvidaciji) 15 13 
Skupaj 76 73 

 
Do 30. junija 2019 se je v primerjavi s koncem leta 2018 skupno število kapitalskih naložb v lasti 
RS in upravljanju SDH povečalo za 4 naložbe in je znašalo 76 naložb. V skupini aktivnih naložb 
je RS postala družbenica RCR d. o. o. v deležu 0,09 %, na podlagi notarske listine z dne 27. maja 
2019 pa je tudi pridobila 9,09 % delež v družbi A. L. P. Peca d. o. o. 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 z dne 24. 12. 2018),  je SDH na podlagi dedovanja 
v upravljanje v letošnjem letu pridobil še dve naložbi z zelo nizkim lastniškim deležem.  
 
Iz aktivnih naložb sta bili v prvem polletju 2019 izločeni RTH d. o. o., ki je od 11. februarja 2019 v 
likvidaciji in RRA Regionalna razvojna agencija Celje d. o. o., ki je od 4. marca 2019 v stečaju. Za 
ti dve naložbi se je povečalo število neaktivnih naložb. Število aktivnih naložb se je znižalo tudi 
zaradi prodaje 0,31 % deleža v Gorenjski banki d. d. 
 
Spremembe lastniških deležev so se zgodile tudi pri nekaterih drugih družbah. Kot že omenjeno  
se je zaključil postopek privatizacije Nove Ljubljanske banke d. d., v katerem se je lastniški delež 
RS znižal iz 35 % na 25 % plus eno delnico. RS je povečala delež v družbi Sava Re d. d. iz 10,09 
% na 13,89 %, ker je Abanka d. d. izplačala RS del dividend s prenosom 655.000 delnic Save Re 
d. d.  
 
V drugem četrtletju 2019 se je delež lastništva RS zvišal v dveh elektrodistribucijskih družbah na 
podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic. V družbi Elektro Maribor d. d. se delež 
lastništva RS zvišal iz 79,50 % na 79,86 %, v družbi Elektro Gorenjska d. d. pa iz 79,42 % na 
79,48 %. 
 
V spodnji tabeli so prikazane aktivne naložbe v upravljanju, kjer imata RS in SDH skupaj delež 
nad 5 %, oziroma je za družbe pripravljen LNU. Tako so zajete vse materialno pomembne 
naložbe. Poleg teh naložb je v upravljanju še 14 aktivnih naložb (na 31. december 2018 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 2019 v upravljanju še 4 družbe v likvidaciji in 20 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 Abanka d. d.* 100,00   100,00 Finance 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Elektro Primorska d. d. 79,50   79,50 Energetika 

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

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

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

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

22 HIT d. d., Nova Gorica   20,00 20,00 Turizem in gospodarstvo 

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

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

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

26 Kontrola zračnega Prometa Slovenije 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., Ljubljana 10,10 12,68 22,78 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., Ljubljana 13,89 17,68 31,57 Finance 

39 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. 48,90   48,90 Finance 

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

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

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

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

44 SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. 25,00   25,00 Turizem in gospodarstvo 
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45 Slovenske železnice d. o. o. 100,00   100,00 Promet 

46 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o. 49,00   49,00 Finance 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opombe:  
* SDH je v imenu in za račun RS, z Novo Kreditno banko Maribor d. d. dne 20. 6. 2019 sklenil pogodbo o prodaji in nakupu 100 % 
delnic, ki jih ima RS v Abanki. Zaključek transakcije je pričakovan po izpolnitvi vseh odložnih pogojev  
** 34,47 % delež je v lasti ZPIZ, RS ima 0,01 % lastniški delež  
 
 

3.1.8. Prejete dividende od kapitalskih naložb  
 
Na podlagi skupščinskih sklepov družb, v katerih ima SDH lastniški delež, je bilo v prvem polletju 
2019 SDH-ju iz naslova dividend za poslovno leto 2018, zagotovljeno izplačilo skupaj 29,1 mio 
EUR. Pri tem je največji delež (54,8 %) predstavljalo izplačilo dividend družbe Zavarovalnica 
Triglav, d. d., v višini 15,97 mio EUR. 
 
Skupščinski sklepi o dividendah za kapitalske deleže v lasti RS s katerimi upravlja SDH, pa so v 
prvem polletju 2019 skupaj znašali 170,8 mio EUR. Večino sta prispevali Abanka (66,7 mio EUR) 
in NLB (49,9 mio EUR), skupaj 68,3 % vseh do polletja odobrenih dividend.  
 
 
3.1.9. Izvedene dokapitalizacije  
 
SDH je v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Sava, d. d., v treh krogih vpisal in vplačal 
543.378 delnic družbe Sava d. d. Lastniški delež SDH se je iz 18,53 % zvišal na 18,69 %. 
Skupščinski sklep glede dokapitalizacije je bil sprejet 14. decembra 2018. 
 
 
3.1.10. Aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem kapitalskih naložb 
 
Postopki prestrukturiranja, v katerih je v prvem polletju 2019 aktivno sodeloval SDH, so potekali v 
družbi Sava d. d. Ključne aktivnosti v družbi Sava d. d. so bile v prvem polletju 2019 usmerjene v 
konsolidacijo turistične dejavnosti (prevzem družbe Hoteli Bernardin, d. d.), zaradi katere sta bili 
izvedeni tudi dve dokapitalizaciji družbe v zadnjem letu, s katerimi so se zagotovila denarna 
sredstva za prevzem družbe Hoteli Bernardin, d. d. V skladu z načrtom finančnega 
prestrukturiranja družbe so potekale odprodaje ne-strateškega premoženja, dokončno pa je bila 
realizirana prodaja delnic Gorenjske banke, d. d., kar je pomembno znižalo zadolženost družbe. 
V letu 2019 je družba pristopila tudi k pridobivanju ponudb za refinanciranje finančnih obveznosti 
družbe, ki zapadejo 30. novembra 2019. 
 
SDH aktivno spremlja tudi prestrukturiranje invalidske družbe CSS d. o. o., ki je bila 
dokapitalizirana v letu 2018. 
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3.1.11. Dejanja v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb  
 
Razpolaganje s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH in RS, ki zajema prodajo in zamenjavo 
kapitalskih naložb, predstavlja eno izmed dejavnosti, ki jih v zvezi z upravljanjem kapitalskih 
naložb izvaja SDH. 
 
Postopke razpolaganja vodi SDH na podlagi veljavne Strategije upravljanja kapitalskih naložb 
države in na podlagi letnih načrtov upravljanja s kapitalskimi naložbami za posamezna leta, h 
katerim je podala soglasje Vlada RS.  
 
SDH si prizadeva, da postopki prodaje tečejo učinkovito, pregledno, enakopravno, konkurenčno 
in v skladu s primerljivo mednarodno tržno prakso. Prodajne postopke največjih kapitalskih naložb 
vodi SDH v sodelovanju s priznanimi mednarodnimi finančnimi in pravnimi svetovalci, 
specializiranimi za investicijsko svetovanje. Temeljni cilj pri prodajah kapitalskih naložb je 
doseganje čim višje kupnine. Pri prodaji najpomembnejših naložb v imetništvu RS pa 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. 
 
V prvem polletju 2019 je SDH vodil intenzivne aktivnosti predvsem v zvezi s postopkom prodaje 
100-odstotnega lastniškega deleža Abanke v imetništvu RS in 10-odstotnega lastniškega deleža, 
minus 1 delnica NLB, prav tako v imetništvuRS.  
 
Potem, ko je bila novembra 2018 s kotacijo NLB na Ljubljanski in Londonski borzi zaključena prva 
faza prodaje NLB, v kateri je SDH v imenu in za račun RS prodal 65-odstotni lastniški delež NLB, 
je SDH v juniju 2019 zaključil tudi drugo fazo prodaje NLB, in sicer po metodi pospešenega 
postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev. RS je iz te faze prodaje prejela kupnino v 
višini 109,5 mio EUR. RS ostaja tudi po zaključku prodajnega postopka največja delničarka NLB 
s 25 odstotnim lastniškim deležem plus 1 delnica.  
 
V okviru organiziranega dvofaznega postopka prodaje delnic Abanke, je SDH v imenu in za račun 
RS v juniju 2019 podpisal pogodbo o prodaji in nakupu delnic, po kateri bo Nova KBM po izpolnitvi 
odložnih pogojev pridobila 100 % delnic Abanke. RS bo ob zaključku prodaje prejela kupnino za 
delnice v vrednosti 444,2 mio EUR.  
 
SDH je v proučevanem obdobju v imenu in za račun RS sprejel tudi prevzemno ponudbo za odkup 
0,31 % delnic Gorenjske banke, iz naslova katere je RS v marcu 2019 prejela kupnino v višini 
0,358 mio EUR.  
 
V tem obdobju ni bila sklenjena nobena pogodba o prodaji kapitalskih naložb SDH, vendar pa je 
SDH na podlagi pogodbe, ki je bila sklenjena 29. maja 2017, prejel zadnji obrok kupnine za delnice 
družbe KDD d. d. Zaradi navedenega je SDH v januarju 2019 odsvojil svoj 19,23-odstotni lastniški 
delež v tej družbi. 
 
Skupna vrednost sklenjenih pogodb o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu RS je tako v prvem 
polletju leta 2019 znašala 554,1 mio EUR, RS pa je prejela kupnine v skupni višini 109,9 mio EUR. 
 
Dejanja, ki jih je SDH v prvem polletju 2019 izvajal v zvezi s pridobivanjem kapitalskih naložb za 
račun RS, so se nanašala predvsem na pridobitev 3,8 % oziroma 655.000 delnic Save Re d. d. 
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(Sava Re), ki so bile v imetništvu Abanke. SDH je na skupščini Abanke z nasprotnim predlogom 
predlagal, da se del dividend Abanke, v vrednosti 11,1 mio EUR, izplača edini delničarki Abanke 
v obliki 655.000 delnic družbe Sava Re. RS je predmetne delnice pridobila konec maja 2019. 
 
V proučevanjem obdobju je SDH v svojem imenu in za svoj račun pridobil le 543.378 delnic družbe 
Sava d. d., v vrednosti 0,543 mio EUR, ki jih je v postopku povečanja osnovnega kapitala te družbe 
vpisal in vplačal na podlagi sprejetega sklepa skupščine družbe z dne 14. decembra 2018. 
Lastniški delež SDH se je iz 18,53 % zvišal na 18,69 %. 
 
Ob koncu prvega polletja je SDH v imenu in za račun RS vodil tudi aktivnosti v zvezi s 
pridobivanjem 20,9 % lastniškega deleža družbe Terme Olimia d. d. Pogodba o nakupu delnic je 
bila sklenjena po preteku proučevanega obdobja, dne 18. julija 2019. Prenos in plačilo delnic bosta 
izvedena po izpolnitvi odložnih pogojev.  
 
 
 

 DENACIONALIZACIJA IN PORAVNAVA ODŠKODNIN PO RAZLIČNIH ZAKONIH 
 
 
3.2.1. Denacionalizacija 
 
SDH kot stranka v postopku in kot zavezanec za plačilo odškodnine skladno z določbami ZDen in 
ostalih predpisov, ki urejajo denacionalizacijo premoženja, aktivno sodeluje v postopkih pred 
upravnimi in sodnimi organi ter v postopkih za določitev odškodnine po določbi 73. člena ZDen. 
SDH je imel 30. junija 2019 evidentiranih 250 zahtevkov za plačilo odškodnine v 192 zadevah. 
Število zahtevkov se je zmanjšalo za slabih 6 %, število odprtih zadev pa za 5 %.  
 
Ministrstvo za pravosodje, ki spremlja proces denacionalizacije, ima 30. junija 2019 evidentiranih 
139 nerešenih  upravnih zadev. Pri sodiščih je bilo istega dne še vedno nerešenih 8 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 ZPVAS.  
 
V prvem polletju 2019 je SDH prejel 4 nove zahtevke za denacionalizacijo in 2 nadaljevalna 
zahtevka. Zahtevkov po 73. členu ZDen SDH ni prejel. Nadalje je prejel 22 poročil o ugotovljenem 
dejanskem in pravnem stanju zadeve in 26 odločb prvostopnih organov (upravnih in sodnih). Poleg 
teh odločb je prejel tudi 13 odločb, s katerimi so bili zahtevki vlagateljev zavrnjeni (upravnih in 
sodnih, na vseh stopnjah odločanja). SDH je zoper odločbe upravnih in sodnih organov (48 
prejetih odločb) vložil 11 pravnih sredstev. Nadalje je SDH v tem času prejel 12 odločb ministrstev 
in sodb upravnega in višjih sodišč, na podlagi katerih so bili zahtevki vrnjeni v ponovno odločanje. 
V poročanem obdobju je bilo razpisanih 34 obravnav in narokov, ki se jih je SDH udeležil oziroma 
posredoval svoja stališča.   
 
Komisija za poravnave se je v prvem polletju 2019 sestala štirikrat. Dejansko in pravno stanje je 
le v eni zadevi dalo zadostno podlago za soglasje k poravnavi, zato je SDH pripravil predlog, ki je 
bil povzet v sodbo okrožnega sodišča. V ostalih zadevah je komisija soglasje zavrnila, saj zahtevki 
niso bili zreli za obravnavo oziroma so bili neutemeljeni.  
 
Nerešene ostajajo sporne in obsežne zadeve, tako po višini odškodnine, kot po obsegu 
podržavljenega premoženja. SDH se je v poročanem obdobju usmerjeno vključeval v 
najzahtevnejše denacionalizacijske zadeve in s svojim znanjem med drugim prispeval k zaključku 
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zadeve, v kateri je bil zavrnjen zahtevek za plačilo večje odškodnine (8,1 mio EUR). Aktualni 
ostajajo zahtevki fizičnih oseb, civilno pravnih oseb, bivših lastnikov podjetij in obsežnih lastništev 
ter agrarnih skupnosti, pri čemer se sporna vprašanja nanašajo na izkazovanje podržavljenja, 
lastništva, na pravico do denacionalizacije in podobna pravna in dejanska vprašanja.  
 
SDH izvršuje odločbe o denacionalizaciji, izdane v upravnih in sodnih zadevah, skladno z določbo 
tretje alineje 59. člena ZDen, po določbi tretjega odstavka 173. člena SZ-1 pa izvršuje tudi odločbe, 
ki jih izdaja Ministrstvo za okolje in prostor.  
 
SDH je v prvem polletju 2019 za izpolnjevanje nalog iz 2. člena ZSOS 78 prejemnikom izplačal 
odškodnino v višini 2,52 mio EUR. V primerjavi s prvim polletjem 2018 se je občutno povečalo 
tako število prejemnikov, kot vrednost izplačane odškodnine. Izplačila so odvisna od zahtevkov 
aktivno legitimiranih strank, ki jih je bilo več kot v enakem obdobju lani.  
 
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 125,5 tisoč EUR. 
 
Izplačevanje obveznic SOS2E v lotih 

         1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 
Število obveznic izplačanih po ZDen 23.466 
Število obveznic, zamenjanih za priznanico  0 
Število obveznic izplačanih po SZ-1 1.704 
SKUPAJ 25.170 

 
 
3.2.2. Odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 

premoženja 
 
Naloge SDH, ki so se prvotno nanašale na poravnavo obveznosti po predpisih, ki urejajo 
denacionalizacijo, so bile z uveljavitvijo ZIOOZP razširjene na izdajo, vročanje in izplačevanje ter 
obračunavanje obresti za obveznice, ki jih je za plačilo odškodnine po navedenem zakonu 1. 
februarja 2001 izdala RS. Te naloge SDH izvaja v imenu in za račun RS. 
 
SDH je v prvem polletju 2019 dvema prejemnikoma izplačal 160 obveznic RS21 v protivrednosti 
9,9 tisoč EUR.   
 
 
3.2.3. Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 
 
Z uveljavitvijo ZSPOZ je bilo SDH podeljeno javno pooblastilo za vodenje postopkov v zvezi z 
izdajo odločb o višini odškodnine ter opravljanje administrativnih in tehničnih poslov glede 
izvrševanja le-teh v imenu in za račun RS.  
 
SDH je v prvem polletju 2019 izdal in vročil 271 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 tudi v obveznicah. Iz tega naslova je SDH v prvem polletju 2019 izplačal 1,6 mio EUR. 
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3.2.4. Obveznosti po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
 
SDH poleg ostalih obveznosti izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v imenu 
in za račun RS, ki je zavezanka za vračilo in sicer na podlagi drugega odstavka 3. člena ZVVJTO. 
Odprti so samo še postopki pred sodišči. V prvem polletju 2019 SDH ni prejel izvršilnih naslovov 
za izplačilo. 
 
 
 

 UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI IN PORTFELJA LIKVIDNIH NALOŽB  
 
 
3.3.1. Temeljna usmeritev naložbene politike SDH 
 
SDH je v okviru sprejetega finančnega načrta za leto 2019 in Pravilnika o naložbeni politiki portfelja 
likvidnih naložb izvajal sprejeto poslovno in naložbeno politiko. V prvem polletju 2019 je redno in 
pravočasno poravnal vse zakonske in pogodbene obveznosti. Tekočo likvidnost je zagotavljal z 
načrtovanjem denarnih tokov in z vzdrževanjem stalne likvidnostne rezerve. Pri finančnih 
naložbah je v skladu z izhodišči za investiranje upošteval tako varnost, kot likvidnost sredstev ter 
rokovno usklajenost naložb in obveznosti. 
 
 
3.3.2. Denarni tokovi in finančni dolg  
 
Med prilivi SDH so prevladovale izplačane dividende v višini 22,2 mio EUR in delno vnovčenje 
terjatve do Save d. d. v višini 11,2 mio EUR, pomemben del pa so predstavljali tudi prilivi iz 
odpoklicanih sredstev iz depozita na odpoklic za namen uravnavanja dnevne likvidnosti.  
 
Med odlivi predstavlja največji znesek vezava sredstev v depozite pri bankah, v višini 33,0 mio 
EUR. SDH je poleg tekočih obveznosti poravnal tudi letne obresti iz naslova izdane obveznice 
SOS3 v višini 2,5 mio EUR. Izplačila zakonskih obveznosti so znašala 4,2 mio EUR, kar 
predstavlja 27 % načrtovanega zneska za leto 2019. 
 
SDH je 30. junija 2019 izkazoval 100 mio EUR finančnega dolga iz naslova izdane obveznice 
SOS3. Rok zapadlosti obveznice je 24. junija 2020, obrestna mera je fiksna in znaša 2,5 %. 
 
 
3.3.3. Portfelj likvidnih naložb 
 
V obdobju januar – junij 2019 se je stanje portfelja likvidnih naložb povečalo za 28,0 mio EUR. 
Vezani depoziti so se povečali za 33,0 mio EUR, medtem ko se je obseg depozitov na odpoklic 
znižal za 4,0 mio EUR. Do 30. junija 2019 je SDH prodal tudi vse naložbe v vzajemne sklade, tako 
da v portfelju ostajajo le dolžniške naložbe: depoziti in obveznica. 
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Struktura portfelja likvidnih naložb SDH glede na vrsto naložb  

 
 
Depoziti so del portfelja likvidnih naložb, namenjeni so za plačilo glavnice in obresti obveznice 
SOS3 junija 2020 in v manjšem delu za uravnavanje likvidnosti (depoziti na odpoklic).  
 
 
 

 SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETA 
 
V prvem polletju 2019 so se stalni in enkratni ukrepi za obvladovanje korupcijskih tveganj in 
preprečevanje nezakonitih ali neetičnih ravnanj tekoče izvajali. Pripravljena je bila celovita 
posodobitev Načrta integritete, ki ga je nadzorni svet SDH potrdil dne 29. maja 2019. Načrt 
integritete je javno objavljen na spletnih straneh SDH.  
 
Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je tekoče izvajal  vse naloge, ki jih opredeljuje 
ZSDH-1 in naloge iz letnega načrta dela, med katerimi lahko izpostavimo:  

- nadgradnja celovitega sistema upravljanja tveganj v SDH, 
- dopolnitev notranjih aktov in procesov na področju skladnosti poslovanja in integritete, 
- nadgradnja internih procesov na področju varstva osebnih podatkov, 
- priprava poročil za zunanje institucije v skladu z roki in predpisano vsebino poročanja, 
- evidentiranje in vodenje registra prejetih daril,  
- evidentiranje in vodenje registra nejavnih stikov zaposlenih, članov organov družbe in 

članov posvetovalnih teles družbe,  
- obravnava sumov nepravilnosti v družbi,  
- ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje vsem zavezancem in izvedba izobraževalnih 

dejavnosti na področju krepitve integritete in skladnosti poslovanja v skladu s predpisi in 
kodeksi ravnanja,  

- sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi s področja integritete in preprečevanja 
korupcije in drugimi preiskovalnimi državnimi institucijami. 

 
V okviru postavljenega sistema za obravnavo prijav sumov nepravilnosti, ki vključuje tudi zaščito 
prijaviteljev, je pooblaščenec prejel 16 prijav sumov domnevnih nepravilnosti. Prijave so bile v 
skladu z notranjimi postopki razvrščene v ustrezne kategorije, za vsako prijavo je bil določen način 
obravnave. 
 
11 prijav se je nanašalo na sume domnevnih nepravilnosti pri delovanju družb s kapitalsko naložbo 
RS in SDH, ki so v upravljanju SDH. Vse prijave je obravnavala posebna štiričlanska komisija, v 
sodelovanju s skrbnikom naložbe. Na podlagi zbranih dodatnih informacij so se oblikovala mnenja 
komisije, po potrebi pa oblikovali in izvedli ustrezni ukrepi.  
 

v 000 EUR % v 000 EUR %

Dolžniške naložbe skupaj 69.731 100 40.761 98

Depoziti 67.750 97 38.780 93

Obveznice 1.981 3 1.981 5

Lastniške naložbe skupaj 0 0 899 2

Vzajemni skladi 0 0 899 2

Skupaj portfelj 69.731 100 41.660 100

Vrsta naložb
Stanje 30. 6. 2019 Stanje 31. 12. 2018
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 NOTRANJA REVIZIJA 
 
Notranja revizija je v prvem polletju 2019 izvajala revizijske aktivnosti v okviru SDH v skladu s 
sprejetim letnim načrtom dela za leto 2019, ki je bil pripravljen na osnovi analize tveganj SDH, 
sprejela pa sta ga uprava in nadzorni svet družbe.  
 
V navedenem obdobju sta bili tako v okviru SDH izvedena dva redna / načrtovana posla – 
svetovalni posel vezan na strategijo upravljanja kapitalskih naložb ter revizijski pregled vodenja 
internih postopkov. Poleg tega so se aktivnosti notranje revizije SDH v navedenem obdobju 
razširile tudi na področje pregledov poslovanja družb v upravljanju SDH, kar pa je podrobneje 
opisano v točki 3.1.5 tega dokumenta. Namen vključevanja notranje revizije je svetovanje 
upravljavcem naložb pri upravljanju naložb na podlagi pregleda določenih procesov/poslov. 
 
Notranja revizija je o svojem delu – izvedenih poslih, izsledkih in priporočenih ukrepih, kakor tudi 
realizaciji priporočil, tekoče poročala upravi SDH in kvartalno revizijski komisiji nadzornega sveta 
SDH ter obdobno nadzornemu svetu. 
 
Poleg rednih notranje-revizijskih dejavnosti je notranja revizija sodelovala z nadzornimi in 
preiskovalnimi institucijami, kot so Računsko sodišče RS, Policija in Komisija za preprečevanje 
korupcije.  
 
 
 

 UPRAVLJANJE TVEGANJ SDH 
 
3.6.1. Upravljanje tveganj  
 
Področje upravljanja tveganj v SDH ureja Pravilnik o upravljanju tveganj. Vsa tveganja so 
zabeležena v Krovnem registru tveganj. Vodja in koordinator procesa upravljanja tveganj je 
oddelek za finančno upravljanje SDH.  
 
Skladno z ZSDH-1 je v okviru Krovnega registra tveganj posebej urejen način obravnave 
korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj, ki so opredeljena v Načrtu integritete.   
 
Organi v procesu upravljanja tveganj so uprava SDH, odbor za tveganja in komisija za tveganja 
nadzornega sveta  SDH. 
 
V prvem polletju leta 2019 se je odbor za tveganja sestal na petih rednih sejah, komisija za 
tveganja nadzornega sveta SDH pa je zasedala na dveh sejah.  
 
V SDH je izpostavljenost tveganjem ocenjena kvalitativno, kar pomeni, da so tveganja ocenjena 
z vidika pomembnosti mogočih posledic oziroma vpliva na poslovanje SDH in verjetnosti nastanka 
dogodka s pomočjo enotnih meril za ocenitev tveganj. Vse spremembe so zabeležene v registru 
tveganj.  
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3.6.2. Finančna tveganja 
 
Likvidnostno tveganje 
 
SDH je izpostavljen likvidnostnemu tveganju zaradi različnih dospelosti sredstev in obveznosti, saj 
večino premoženja SDH še vedno sestavljajo dolgoročne kapitalske naložbe. SDH zmanjšuje 
tveganje z zadostno količino razpoložljivih likvidnih sredstev ter s portfeljskimi likvidnimi 
naložbami, ki jih lahko hitro vnovči.. SDH svoje likvidnostno tveganje obvladuje s številnimi ukrepi, 
npr. redno planiranje denarnih tokov, obravnava denarnih tokov na likvidnostnih odborih, 
nalaganje denarnih presežkov glede na načrtovane potrebe, varnostna rezerva na tekočem 
računu ipd.   
 
Kreditno tveganje   
 
Nanaša se na tveganje, da bo katerakoli družba iz portfelja SDH zašla v finančne težave in 
posledično v stečaj ali pa SDH ob dospelosti ne bo prejel naloženih sredstev. Tveganje se je 
zaradi prenosa nekaterih strateških in pomembnih naložb iz SDH na RS po ZSOS znižalo. 
 
Tržno tveganje 
 
Tržno tveganje je prisotno zaradi spreminjanja vrednosti finančnih instrumentov, kar je posledica 
spreminjanja njihovih tržnih cen. S spremembo ZSOS, po katerem vse strateške in pomembne 
naložbe preidejo na RS, se je tržno tveganje pomembno znižalo. SDH obvladuje tržno tveganje 
portfelja likvidnih naložb predvsem z razpršenostjo naložb.  
 
Tveganje spremenljivosti obrestnih mer 
 
SDH obrestnemu tveganju ni izpostavljen, ker je ves dolg SDH obrestovan s fiksno obrestno mero. 
Sprememba tržnih obrestnih mer ne vpliva na obveznosti SDH iz izdanih obveznic.  
 
 
3.6.3. Druga ključna tveganja SDH 
 

- regulatorno tveganje, ki se naša na tveganje vpliva spremembe zakonodaje in ima lahko 
negativne posledice na obseg in vsebino  poslovanja SDH, 

- tveganja pri upravljanju in prestrukturiranju kapitalskih naložb, ki izhajajo iz procesov 
rednega upravljanja kapitalskih naložb in postopkov finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja ter nakupa terjatev, 

- tveganja s področja razpolaganja s kapitalskimi naložbami, ki izhajajo iz procesov 
povezanih s postopki prodaje oziroma nakupa kapitalskih naložb, 

- tveganja IT, ki izhajajo iz procesov pridobivanja, vzdrževanja in upravljanja informacijsko-
komunikacijske opreme ter procesov fizično-tehničnega varovanja 

 
SDH ima v okviru Registra tveganj sprejete številne ukrepe, s katerimi obvladuje tveganja. 
 
Vzpostavljeni sistem upravljanja tveganj v SDH se nenehno nadgrajuje in prilagaja spremembam 
v poslovnem okolju, organizaciji in procesih. 
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 NEREVIDIRANI ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SDH IN 
SKUPINE SDH 

 
 

 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE IN SKUPINE SDH 
 

 

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

SREDSTVA

Nekratkoročna sredstva - skupaj 719.355 641.357 719.355 641.424

neopredmetena sredstva 192 172 192 172

opredmetena osnovna sredstva 932 691 932 691

finančne naložbe v odvisne družbe 3.757 3.757 3.757 3.757

finančne naložbe v pridružene naložbe 222.371 214.404 222.371 214.471

druge finančne naložbe 492.103 422.333 492.103 422.333

odložene terjatve za davek 0 0 0 0

Kratkoročna sredstva - skupaj 39.858 50.948 39.858 50.948

nekratkoročna sredstva za prodajo 3.203 5.903 3.203 5.903

finančne naložbe 24.187 34.372 24.187 34.372

poslovne terjatve 8.682 2.399 8.682 2.399

sredstva iz pogodb s kupci 476 891 476 891

druga kratkoročna sredstva 29 31 29 31

denar in denarni ustrezniki 3.281 7.352 3.281 7.352

Sredstva - skupaj 759.213 692.305 759.213 692.372

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kapital - skupaj 569.679 498.516 569.679 498.583

vpoklicani kapital 260.167 260.167 260.167 260.167

kapitalske rezerve 0 0 0 0

rezerve za pošteno vrednost 393.182 353.888 151.675 114.326

preneseni čisti  poslovni izid -114.046 -115.539 125.574 64.957

čisti  poslovni izid poslovnega leta 30.376 0 32.263 59.133

Nekratkoročne obveznosti - skupaj 163.204 163.703 163.204 163.703

rezervacije in dolgoročne PČR 43.136 45.887 43.136 45.887

finančne obveznosti 99.924 99.886 99.924 99.886

odložene obveznosti  za davek 20.144 17.930 20.144 17.930

Kratkoročne obveznosti 26.330 30.086 26.330 30.086
obveznosti, vključene v skupino za 
odtujitev 0 2.070 0 2.070

finančne obveznosti 11.623 11.743 11.623 11.743

poslovne obveznosti 14.453 15.582 14.453 15.582

druge obveznosti 254 691 254 691

Obveznosti - skupaj 189.534 193.789 189.534 193.789

Obveznosti in kapital - skupaj 759.213 692.305 759.213 692.372

SDH Skupina SDH
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 IZKAZ POSLOVENGA IZIDA DRUŽBE IN SKUPINE SDH  
 

 
 
 
 
 

 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE IN SKUPINE SDH 
 
 

 

  

V 1.000 EUR

1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18

prihodki  iz pogodb s kupci 2.204 1.844 2.204 1.844

drugi poslovni prihodki 1.004 785 1.004 785

Poslovni prihodki 3.208 2.629 3.208 2.629

stroški  blaga, materiala in storitev 989 672 989 672

stroški  dela 2.342 2.083 2.342 2.083

amortizacija 134 112 134 112

dolgoročne rezervacije 0 0 0 0

odpisi  vrednosti 1 0 1 0

drugi poslovni odhodki 145 21 145 21

Poslovni izid iz poslovanja -403 -259 -403 -259

finančni prihodki 29.843 36.167 13.876 20.200

finančni odhodki 1.278 1.319 1.278 1.319

delež dobičkov/izgub iz naložb, 
vrednotenih po kapitalski metodi

 -  - 17.854 31.426

Poslovni izid pred obdavčitvijo 28.162 34.589 30.049 50.048

davek iz dobička 0 0 0 0

odloženi  davki 2.214 2.162 2.214 2.162

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 30.376 36.751 32.263 52.210

Osnovni in popravljeni čisti dobiček 
na delnico  -  v EUR

194,89 235,79 206,99 334,97

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 30.376 36.751 32.263 52.210

spremembe rezerve za pošteno vrednost 
(finančne naložbe)

45.216 24.880 43.262 11.464

vpliv odloženih davkov -4.429 -1.986 -4.429 -1.986

Drugi vseobsegajoči donos, ki  v bodoče ne 
bo priznan v izkazu poslovnega izida

40.787 22.894 38.833 9.478

Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi 40.787 22.894 38.833 9.478

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta 
po obdavčitvi

71.163 59.645 71.096 61.688

SDHSDH
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 IZKAZ DENARNIH TOKOV 
 
 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18 1. 1. - 30. 6. 19 1. 1. - 30. 6. 18

Denarni tokovi pri poslovanju

Prejemki pri poslovanju 6.189 7.992 6.189 7.992

prejemki pri  poslovanju 4.310 3.503 4.310 3.503

prejemki od Republike Slovenije (komisijski  posli) 1.879 4.489 1.879 4.489

Izdatki pri poslovanju -8.396 -7.744 -8.396 -7.744

izdatki za nakupe materiala in storitev -1.359 -1.146 -1.359 -1.146

izdatki za plače zaposlencev -2.193 -2.189 -2.193 -2.189

izdatki za dajatve vseh vrst -483 -300 -483 -300

izplačila na podlagi ZDen in SZ -2.644 -275 -2.644 -275

izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli) -1.598 -3.710 -1.598 -3.710

drugi izdatki pri  poslovanju -119 -124 -119 -124

Neto denarni tok pri poslovanju -2.207 248 -2.207 248

Denarni tokovi pri naložbenju

Prejemki pri naložbenju 51.751 23.424 51.751 23.424

prej. od  obresti  in deležev v dobičku drugih 22.313 21.407 22.313 21.407

prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev 0 19 0 19

prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb 12.108 1.659 12.108 1.659

prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb 17.330 339 17.330 339

Izdatki pri naložbenju -51.115 -20.457 -51.115 -20.457

izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -83 -54 -83 -54

izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev -154 -102 -154 -102

izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb -33.548 -20.000 -33.548 -20.000

izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -17.330 -301 -17.330 -301

Neto denarni tok pri naložbenju 636 2.967 636 2.967

Denarni tokovi pri financiranju

Izdatki pri financiranju -2.500 -2.539 -2.500 -2.539

izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem -2.500 -2.539 -2.500 -2.539

Neto denarni tok pri financiranju -2.500 -2.539 -2.500 -2.539

Končno stanje denarnih sredstev 3.281 9.078 3.281 9.078

Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc) -4.071 676 -4.071 676

Začetno stanje denarnih sredstev 7.352 8.402 7.352 8.402

SDH Skupina SDH
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 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA 
 
 

4.5.1. Izkaz sprememb lastniškega kapitala SDH  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

v 000 EUR

Osnovni      
kapital

Zakonske 
rezerve

Zadržani        
dobički

Rezerva za 
pošteno 

vrednost Skupaj

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

0

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 30.376 40.787 71.163

vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 30.376 0 30.376

drugi vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 40.787 40.787

Spremembe v kapitalu 0 0 1.493 -1.493 0

prenosi zaradi odtujitve 
finančnih naložb 0 0 1.493 -1.493 0

Končno stanje na 30. 6. 2019 260.167 0 -83.670 393.182 569.679

V 1.000 EUR

Osnovni         
kapital

Kapitalske       
rezerve

Zadržani        
dobički

Rezerva za 
pošteno 

vrednost Skupaj

Končno stanje na 31. 12. 2017 260.167 0 -215.899 428.204 472.472

vpliv prehoda na MSRP 9 57.083 -57.083

Začetno stanje 1. 1. 2018 260.167 0 -158.816 371.121 472.472

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 36.751 22.894 59.645

vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 36.751 0 36.751

drugi vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 0 22.894 22.894

Spremembe v kapitalu 0 0 20 -20 0

prenosi zaradi odtujitve 
finančnih naložb 0 0 20 -20 0

Končno stanje na 30. 6. 2018 260.167 0 -122.045 393.995 532.117
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4.5.2. Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine SDH  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

V 1.000 EUR
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zadržni 
dobički

Rezerva za 
pošteno 

vrednost
Skupaj    
kapital

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

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 32.263 38.833 71.096

vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

0 0 32.263 0 32.263

drugi vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja

0 0 0 38.833 38.833

Spremembe v kapitalu 0 0 1.484 -1.484 0

prenosi zaradi odtujitve 
finančnih naložb

0 0 1.484 -1.484 0

Končno stanje na 30. 6. 2019 260.167 0 157.837 151.675 569.679

V 1.000 EUR
Osnovni 

kapital
Kapitalske 

rezerve
Zadržni 
dobički

Rezerva za  
pošteno 
vrednost

Skupaj    
kapital

Končno stanje na 31. 12. 2017 260.167 0 7.654 203.311 471.132

Vpliv prehoda na MSRP 9 0 0 57.083 -57.083 0

Začetno stanje na 1. 1. 2018 260.167 0 64.737 146.228 471.132

Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 0 0 52.210 9.478 61.688

vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja

0 0 52.210 0 52.210

drugi vseobsegajoči donos  
poročevalskega obdobja

0 0 0 9.478 9.478

Spremembe v kapitalu 0 0 20 -20 0

prenosi zaradi odtujitve 
finančnih naložb

0 0 20 -20 0

Spremembe iz  kapitala 0 0 1.703 0 1.703

druge spremembe kapitala 0 0 1.703 0 1.703

Končno stanje na 30. 6. 2018 260.167 0 118.670 155.686 534.523



Nerevidirano polletno poročilo 2019 
o poslovanju družbe in Skupine Slovenski državni holding 

32 

 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 prodaje 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 za prikaz. 
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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 2018 pripravil tudi konsolidirane računovodske izkaze, v katere 
vključuje pridružene družbe po kapitalski metodi, odvisne družbe 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 2018 ni spremenil. 
 
 
 

 POJASNILA POSTAVK IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA 
 
Dolgoročne finančne naložbe  
 
Pregled naložb v delnice in deleže, v katerih ima SDH/Skupina najmanj 20 odstotni lastniški delež 

 
 
 
Vrednost kapitala  in doseženi poslovni izid v pridruženih in odvisnih družbah** 

 
*naložba v deleže GIO je razvrščena med nekratkoročna sredstva za prodajo 

** podatki so iz nerevidiranih poročil na dan 30. junij 2019 
  

Naziv firme Dejavnost/opomba

Casino Bled d. d. Cesta svobode 15 4 260 Bled prirejanje iger na srečo

Elektrooptika d. d. Mala ulica 5 1 000 Ljubl jana podjet. in poslovne storitve

Gio d. o. o. Ljubl jana - v l ikvid. Dunajska 160 1 000 Ljubljana v l ikvidaciji

Hit d. d. Delpinova 7A 5 000 Nova Gorica prirejanje iger na srečo

PS za avto d. o. o. Tržaška cesta 133 1 000 Ljubl jana dajanje nepremičnin v najem

Unior d. d. Kovaška cesta 10 3 214 Zreče kovaška industri ja

Zavarovalnica Triglav d. d. Miklošičeva 19 1 000 Ljubl jana zavarovalništvo

Sedež firme

Naziv firme Števi lo delnic 
30. 6. 2019            

% lastni štva
Celotni  kapita l  

fi rme v 1.000 EUR
Pos lovni  i zid v 

1.000 EUR

Casino Bled d. d. 27.772 33,75 331 0

Elektrooptika d. d., Ljubljana 463.570 70,48 -92 -3

Gio d. o. o. Ljubljana - v l ikvid.* - 71,27 7.570 -10

Hit d. d. 1.357.727 20,00 55.337 2.485

PS za avto d. o. o. - 90,00 4.589 36

Unior d. d. 1.119.079 39,43 101.133 5.269

Zavarovalnica Triglav d. d. 6.386.644 28,09 543.053 27.569
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Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe 

 
 
 
Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe 

 
 
 
Druge dolgoročne finančne naložbe (brez naložb v odvisne in pridružene družbe)  

 
 
 
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb družbe SDH v letu 2019 

 
 
  

Glasovalne 
pravice in 
lastništvo

Glasovalne 
pravice in 
lastništvo

30. 6. 19 31. 12. 18 30. 6. 19 31. 12. 18 30. 6. 19 31. 12. 18

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

PS za avto d. o. o. 90,00 90,00 3.757 3.757 3.757 3.757
Skupaj 3.757 3.757 3.757 3.757

SDH Skupina SDH

Glasovalne 
pravice in 
lastništvo

Glasovalne 
pravice in 
lastništvo

30. 6. 19 31. 12. 18 30. 6. 19 31. 12. 18 30. 6. 19 31. 12. 18

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 61 128

Hit d. d. 20,00 20,00 3.146 3.146 3.146 3.146

Unior d. d. 39,43 39,43 17.346 17.682 17.346 17.682

Zavarovalnica Triglav d. d. 28,09 28,09 201.818 193.515 201.818 193.515
Skupaj 222.371 214.404 222.371 214.471

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR
30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti skozi drugi vseobsegajoči donos
naložbe v  gospodarske družbe 374.789 341.382 374.789 341.382

naložbe v zavarovalnice 50.833 46.571 50.833 46.571

naložbe v vzajemne sklade 0 899 0 899

Skupaj 425.622 388.852 425.622 388.852

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
naložbe v obveznice 1.981 1.981 1.981 1.981

Skupaj 1.981 1.981 1.981 1.981

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti
naložbe v depozite, posojila 64.500 31.500 64.500 31.500

Skupaj po odplačni vrednosti 64.500 31.500 64.500 31.500

Skupaj 492.103 422.333 492.103 422.333

SDH Skupina SDH

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 družbe SDH v letu 2018  

 
 
 
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb skupine SDH v letu 2019 

 
 
 
Gibanje dolgoročnih finančnih naložb skupine SDH v letu 2018 

 
 
 
Kratkoročne finančne naložbe 
 

 
 
 
  

V 1.000 EUR 1. 1. 2018 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2018

Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.203 0 0 0 3.757 6.960

Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 214.956 0 0 0 9.970 224.926

Finančna sredstva, merjena po pošteni 
vrednosti  skozi  drugi vseobsegajoči donos 411.488 0 0 -50 14.911 426.349

Finančna sredstva, merjena po pošteni 
vrednosti  skozi  poslovni izid 36.837 0 0 -1.147 228 35.918

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti 0 20.000 0 0 0 20.000

Skupaj 666.484 20.000 0 -1.197 28.866 714.153

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. 2018 Pridobitve Prenosi Odtujitve Prevrednot. 30. 6. 2018
Dolgoročne naložbe v odvisne družbe 3.203 0 0 0 3.757 6.960
Dolgoročne naložbe v pridružene družbe 213.616 0 0 0 11.310 224.926
Finančna sredstva, merjena po pošteni  
vrednosti  skozi drugi vseobsegajoči donos 411.488 0 0 -50 14.911 426.349

Finančna sredstva, merjena po pošteni  
vrednosti  skozi poslovni izid 36.837 0 0 -1.147 228 35.918

Finančna sredstva, merjena po odplačni 
vrednosti 0 20.000 0 0 0 20.000

Skupaj 665.144 20.000 0 -1.197 30.206 714.153

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Odkupljene terjatve do Save d. d. 24.183 34.372 24.183 34.372
Posoji la, dana povezanim osebam 4 0 4 0

Skupaj 24.187 34.372 24.187 34.372

Skupina SDHSDH
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Ravni poštenih vrednosti finančnih instrumentov 
 
Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na 30. junij 2019 

 
 
Prehodov med posameznimi ravnmi ni bilo. 
 
 
Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene vrednosti na 31. december 
2018 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

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

Naložbe v odvisne družbe 0 0 3.757 0 0 3.757

Naložbe v pridružene družbe 219.164 0 3.207 219.064 0 3.207

Druga dolgoročna finančna sredstva 414.405 0 13.198 414.405 0 13.198

  Delnice, ki kotirajo na borzi 412.424 0 0 412.424 0 0

  Vzajemni skladi 0 0 0 0 0 0

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

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 13.198 0 0 13.198

Nekratk. sredstva za prodajo (fin.naložbe) 0 0 3.203 0 0 3.203

Odkupljene terjatve 0 0 24.183 0 0 24.183

Depoziti  poslovnim bankam 0 0 64.500 0 0 64.500

Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 8.682 0 0 8.682

Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 99.924 0 0 99.924

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

Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 11.623 0 0 11.623

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 14.453 0 0 14.453

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

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

Naložbe v odvisne družbe 0 0 3.757 0 0 3.757

Naložbe v pridružene družbe 211.197 0 3.207 211.197 0 3.274

Druga dolgoročna finančna sredstva 377.207 899 12.727 377.207 899 12.727

  Delnice, ki kotirajo na borzi 375.226 0 0 375.226 0 0

  Vzajemni skladi 0 899 0 0 899 0

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

 Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 0 0 12.727 0 0 12.727

Nekratk. sredstva za prodajo (fin.naložbe) 0 0 5.903 0 0 5.903

Odkupljene terjatve 0 0 34.372 0 0 34.372

Depoziti poslovnim bankam 0 0 31.500 0 0 31.500

Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 2.399 0 0 2.399

Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 99.886 0 0 99.886

Obveznosti , vkl jučene v skupino za odtujitev 0 0 2.700 0 0 2.700

Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 11.743 0 0 11.743

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 0 16.273 0 0 16.273

SDH Skupina SDH
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Kratkoročne poslovne terjatve 
 

 
 
 
Denar in denarni ustrezniki  
 

 
 
 
Kapital 
 
Ugotovitev bilančnega dobička/izgube 

 
 
 
Stanje rezerve za pošteno vrednost 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Terjatve do kupcev v državi 1.031 1.028 1.031 1.028

Popravki terjatev do kupcev -283 -283 -283 -283

Terjatve za dividende 6.889 0 6.889 0

Terjatve do RS iz  ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO 436 717 436 717

Druge terjatve do državnih inštitucij 498 775 498 775

Druge terjatve 2.121 2.192 2.121 2.192

Popravek drugih terjatev -2.010 -2.030 -2.010 -2.030

Skupaj 8.682 2.399 8.682 2.399

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Dobroimetje pri  poslovnih bankah 31 72 31 72

Denarni ustrezniki 3.250 7.280 3.250 7.280

Skupaj 3.281 7.352 3.281 7.352

Skupina SDHSDH

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

V 1.000 EUR

30. 6. 19 31. 12. 18

239.945 207.344

-452 842

Okrepitve naložb v delnice zavarovalnih družb 195.877 183.313

0 149

Aktuarski presežek/primanjkljaj 6 6

Obveznost za odloženi davek -42.194 -37.766

Skupaj 393.182 353.888

SDH

Okrepitve naložb v delnice domačih kotir.gospod.družb

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

Okrepitve/oslabitve drugih naložb
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Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  
 

 
 
 
Finančne obveznosti 
 
Dolgoročne finančne obveznosti 

 
 
 
Kratkoročne finančne obveznosti 

 
 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti  
 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Rezervacije za denacionalizacijo 42.328 44.644 42.328 44.644

Rezervacije za jubilejne nagrade 40 41 40 41

Rezervacije za pozaposlitvene zaslužke 267 260 267 260

Druge rezervacije 71 93 71 93

Pasivne časovne razmejitve 430 849 430 849

Skupaj 43.136 45.887 43.136 45.887

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Glavnica za obveznico SOS3 99.924 99.886 99.924 99.886

Skupaj 99.924 99.886 99.924 99.886

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Glavnica za obveznico SOS2E 11.623 11.743 11.623 11.743

Skupaj 11.623 11.743 11.623 11.743

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

30. 6. 2019 31. 12. 2018 30. 6. 2019 31. 12. 2018

Obveznosti  do dobaviteljev 3.992 3.819 3.992 3.819

Obresti  za posojila, dobljena pri  bankah 0 0 0 0

Obresti  za obveznico SOS2E 9.725 9.810 9.725 9.810

Obresti  za obveznico SOS3 48 1.308 48 1.308

Obveznosti  do zaposlenih 292 218 292 218

Obveznosti  do državnih institucij 382 413 382 413

Druge obveznosti 14 14 14 14

Skupaj 14.453 15.582 14.453 15.582

SDH Skupina SDH
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 POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
 
 
Poslovni prihodki  
 

 
 
 
Poslovni odhodki 
 
Stroški blaga, materiala in storitev  

 
 
 
Stroški dela 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Prihodki iz pogodb s kupci 2.204 1.844 2.204 1.844

Skupaj čisti prihodki od prodaje 2.204 1.844 2.204 1.844

Prihodki, povezani z denacionalizacijo 1.000 630 1.000 630

Prevrednotovalni poslovni prihodki 4 155 4 155

Drugi poslovni prihodki 1.004 785 1.004 785

Skupaj 3.208 2.629 3.208 2.629

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Stroški  materiala 38 31 38 31

Stroški  storitev 951 641 951 641

Skupaj 989 672 989 672

SDH Skupina SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Plače zaposlencev 1.845 1.558 1.845 1.558

Stroški pokojninskih zavarovanj 164 141 164 141

Stroški prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja 43 45 43 45

Stroški socialnih zavarovanj 133 116 133 116

Regres za letni dopust, povračila in drugi 
prejemki zaposlencev 157 223 157 223

Skupaj 2.342 2.083 2.342 2.083

SDH Skupina SDH
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Finančni prihodki in finančni odhodki 
 

 
 
 
Finančni prihodki na podlagi deležev in drugih finančnih instrumentov 

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

 
 
 
Deleži izgube / dobička v pridruženih podjetjih 

 
 
 
  

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Finančni prihodki na podlagi deležev in drugih 
finančnih intrumentov 29.774 36.164 13.807 20.197

Finančni prihodki iz danih posoji l 69 3 69 3

Skupaj finančni prihodki 29.843 36.167 13.876 20.200

Odhodki iz finančnih obveznosti 1.278 1.319 1.278 1.319

Skupaj finančni odhodki 1.278 1.319 1.278 1.319

Učinek vrednotenja pridruženih finančnih naložb 
po kapitalski metodi 0 0 17.854 31.426

Neto finančni izid 28.565 34.848 30.452 50.307

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Dividende gospodarskih družb 10.273 13.125 10.273 13.125

Dividende  zavarovalnic 18.858 18.402 2.891 2.435

Dividende vzajemnih skladov 2 2 2 2

Prihodki od prodaje deležev v gospod.družbah 0 7 0 7

Prihodki od vrednotenja FN na PV 0 3.757 0 3.757

Prihodki v povezavi z odkupljenimi terjatvami 589 819 589 819

Prihodki od obresti  obveznic 52 52 52 52

Skupaj 29.774 36.164 13.807 20.197

Skupina SDHSDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Finančni  prihodki v povezavi z odvisnimi družbami 0 3.757

Finančni  prihodki  v povezavi  s pridruženimi 
družbami 16.018 16.837

Neto finančni izid 16.018 20.594

SDH

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Pripadajoči delež v dobičku pridruženih družb 13.673 12.669

Odprava oslabitve 8.509 18.799

Pripadajoči delež v izgubi pridruženih družb 0 42

Oslabitve 4.328 0

Neto finančni izid 17.854 31.426

Skupina SDH
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Davek iz dobička in odloženi davki 
 

 
 
 

 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 2019 

 
 
 
Denarni tokovi na podlagi izvajanja ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v obdobju januar – junij 2018 

 
 
 

 DIVIDENDE NA DELNICO 
 
Obvladujoča družba skladno s svojo normativno ureditvijo ne izplačuje dividend. 
 
 

 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 2019 ni sklenil nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za 
delovanje povezanih družb oziroma oseb. 
 

V 1.000 EUR

 1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018  1 - 6 / 2019  1 - 6 / 2018

Tekoči davek 0 0 0 0

Odloženi davek 2.214 2.162 2.214 2.162

Skupaj 2.214 2.162 2.214 2.162

Skupina SDHSDH

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

V 1.000 EUR

ZSPOZ ZIOOZP ZVVJTO Skupaj

Izplačila upravičencem 3.607 87 16 3.710

Prejeto od Republike Slovenije za  tekoča izplačila 4.120 355 14 4.489
Neto finančni učinek 513 268 -2 779
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 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 54,7 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 2019, ni bilo. 
 
Nadzorni svet SDH je 21. avgusta potrdil predlog nominacijske komisije nadzornega sveta SDH, 
da se za predsednika uprave SDH imenuje Gabrijela Škof, ki bo mandat nastopil s 1. oktobrom 
2019. 
 
Andrej Božič je 21. avgusta 2019 podal odstopno izjavo z mesta člana uprave SDH s 1. 
decembrom 2019. Nadzorni svet SDH je odstopno izjavo sprejel in pozval nominacijsko komisijo 
nadzornega sveta SDH k nadaljevanju postopka popolnitve uprave. 
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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 
2019 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 2018. 
 
Zgoščeni medletni izkazi za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2019 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 2018. 
 
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, 2. september 2019 
 
 
 

 

 
Andrej Božič   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.  
KPK   -  Komisija za preprečevanje korupcije 
NLB   -  Nova Ljubljanska banka d. d. 
Abanka  - Abanka 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 
 
 
 


