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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10 in 6/14) in drugega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05- UPB1 in
95/09 - odl. US), oblikovala naslednje
Poročilo
k Poročilu Slovenskega državnega holdinga, d.d. o upravljanju za leto 2013
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 30. seji 12.
1. 2015 obravnavala Poročilo Slovenskega državnega holdinga, d.d. o upravljanju za
leto 2013, ki ga je pripravil in predložil Slovenski državni holding d.d.
Komisija se je seznanila s poročilom.
V letu 2013, na katero se nanaša Poročilo o delu Slovenskega državnega holdinga
d.d. (SDH), je kapitalske naložbe upravljala Slovenska odškodninska družba (SOD).
Njen pravni naslednik SDH, ki je prevzel pristojnosti in obveznosti SOD, je bil z
Zakonom o Slovenskem državnem holdingu ustanovljen šele aprila 2014.
Temeljni cilj, ki naj bi bil v ospredju delovanja SDH, je v preglednem in učinkovitem
koncentriranem upravljanju vseh kapitalskih deležev Republike Slovenije tako, da se
dosežejo največji ekonomski učinki in uspešen razvoj družb v upravljanju.
Lani sprejeti Zakon o Slovenskem državnem holdingu med drugim predpisuje
razkritje meril za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, prav tako
pa določa, da mora v treh mesecih od sprejema zakona, torej do 26. 7. 2014, Vlada
Republike Slovenije pripravljeno strategijo upravljanja naložb predložiti v sprejem
Državnemu zboru. Ugotoviti je mogoče, da letno poročilo SDH, ki se sicer nanaša na
leto 2013, meril za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države še ne
vsebuje, saj zakon v letu 2013 še ni bil v veljavi, prav tako pa vlada še ni predložila
strategije upravljanja naložb.
Naloge, ki jih mora izpolniti SOD na področju upravljanja kapitalskih naložb družb s
kapitalsko naložbo Republike Slovenije in SOD so v povečevanju njunega
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premoženja ter tudi v izpolnjevanju nefinančnih ciljev družb. V letu, na katero se
nanaša poročilo, je SOD močno povečal aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih
naložb, in sicer za kapitalske naložbe v njenem imetništvu in v imetništvu Republike
Slovenije. Kot določa zakon, mora SOD ob določenih pogojih za prodajo svojih
naložb pridobiti soglasje Državnega zbora, ki je sredi leta 2013 izdal SOD soglasje za
odtujitev njenih naložb, naložb Republike Slovenije, KAD d. d., Modre zavarovalnice
d. d., D.S.U. d. d. ter PDP d. d. v petnajstih slovenskih družbah. Prodajne aktivnosti
SOD pa niso bile omejene le na aktivnosti za prodajo teh družb, ampak se je aktivno
vključeval tudi v prodajne postopke drugih kapitalskih naložb, ki jih je imel v svojem
imetništvu, in za katere soglasje Državnega zbora za prodajo ni potreboval. To se
nanaša na prodajo delnic družb Helios d. d. in Letrike d. d., ter družb Peko d. d. in
Ekoen d. o. o.
Premoženje države, merjeno z neposrednimi kapitalskimi deleži Republike Slovenije
v gospodarskih družbah, se je sicer v letu 2013, glede na knjigovodsko vrednost teh
deležev, povečalo za 1,4 milijarde evrov. Vendar pa gre to povečanje predvsem na
račun dokapitalizacije in podržavljanja NLB, NKBM in Abanke v tem letu. Po drugi
strani pa se je poslovanje teh bank negativno odrazilo na celotnem čistem poslovnem
izidu družb v lasti države, saj je znašal -2,1 milijarde evrov. Brez vpliva poslovanja
bank bi bil zabeležen pozitiven rezultat v višini 333 milijonov evrov. K takšnemu
rezultatu je pomembno prispevala rast višine izplačanih dividend, ki so za Republiko
Slovenijo znašale 112,4, za SOD pa 34,8 milijonov evrov. Ugotoviti je mogoče, da je
v letu 2014 Republika Slovenija samo od dveh družb - Aerodroma Ljubljana in
Telekoma Slovenije - pobrala za več kot polovico celotnega zneska dividend.
Komisija ob znanem dejstvu, da je Državni zbor v letu 2013 izdal soglasje za
odtujitev državnih naložb v petnajstih gospodarskih družbah zastavlja vprašanje, kdo
konkretno je sestavljal spisek podjetij za odprodajo, saj informacija o tem javnosti ni
znana. Članom komisije je bilo pojasnjeno, da SDH ni sodeloval pri sestavljanju
spiska teh podjetij.
Glede danih zavez Evropski komisiji glede ravnanj v prihodnosti pri upravljanju in
prodaji državnih bank se komisiji zastavlja vprašanje potrebnosti dajanja zavez o
prodaji, posebno ob dejstvu, da smo v Sloveniji sami izvedli dokapitalizacijo bank.
Prav tako je upravičeno vprašanje, ali je v trenutni situaciji nujno prodajati
podcenjene banke. S tem v zvezi je bilo dano pojasnilo, da do sprejetja strategije
upravljanja naložb, ki bo določila posamezne strateške cilje, ki jih želi z vsako
naložbo uresničiti Republika Slovenija, SDH ne more začeti nobenih prodajnih
postopkov.
V povezavi z namero po skorajšnji odprodaji deležev nekaterih družb je komisijo tudi
zanimalo, ali pomeni objava mednarodnega natečaja za prodajo družb tudi že
obvezo, da se v kasnejšem postopku prodaja izvrši in se družba proda najboljšemu
ponudniku.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije dr. Janvit Golob.
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