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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi drugega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) in 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), pripravila

Mnenje
k Letnemu poročilu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in
Slovenskega državnega holdinga - SDH za leto 2018

Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 30. seji 25.
11. 2019 obravnavala Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenije in Slovenskega državnega holdinga - SDH za leto 2018, ki ga je v
obravnavo predložil Slovenski državni holding.
Komisija se je seznanila z letnim poročilom.
Kot izhaja iz uvodne predstavitve poročila za leto 2018 znaša knjigovodska vrednost
lastniških deležev, ki jih upravlja SDH 10,1 milijarde EUR in je za 0,8 milijarde EUR
manjša v primerjavi z letom pred tem. Na znižanje vrednosti portfelja naložb je
bistveno vplivala prodaja 65 % lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB, d.d. ,
ki je povzročila še večjo koncentracijo naložb v portfelju, tako da 20 največjih naložb
predstavlja že več kot 96% knjigovodske vrednosti celotnega portfelja. Čista
dobičkonosnost lastniškega kapitala(ROE) upravljavskega portfelja je v letu 2018
dosegla 6,2 %, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot v letu 2017. Republika Slovenija
in SDH sta v letu 2019 prejela 250,4 mio EUR dividend, kar predstavlja 2,5-odstotno
dividendno donosnost lastniškega kapitala. Na višino priliva iz naslova dividend je
vplivala prodaja lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB, večina
najpomembnejših družb, iz portfelja SDH pa je za poslovno leto 2018 dividendna
izplačila povišala.
V razpravi so bila zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na kadrovske menjave, ki
so v zadnjem času odmevale v slovenskem prostoru, na strategijo slovenskega

turizma ter na višino denarnih obveznosti SDH, ki izhaja iz denacionalizacijskih
zahtevkov.
Pojasnjeno je bilo, da uprava SDH glede odstopov oziroma odhoda uprav družb,
katerih kapitalski deleži so v lasti Republike Slovenije in z njimi upravlja SDH, ne
razpolaga z več informacijami, kot je z njimi seznanjena javnost. Na skupščini
posamezne družbe pa lahko delničarji pričakujejo vsa pojasnila in razkritja
nadzornega sveta glede razlogov odstopa uprav družb. Glede dolgoročnega razvoja
slovenskega turizma so cilji zastavljeni v smeri izboljšanja infrastrukture, ki jo
potrebuje turistično gospodarstvo, da bi doseglo raven storitev, ki jo ponujajo
uspešnejši igralci na trgu turistične ponudbe. Slovenskemu turizmu ni v prid
obstoječa prevelika razpršenost ponudnikov, večja koncentracija bi namreč
omogočala tudi večjo dostopnost do ugodnejših virov financiranja, ki jih turistično
gospodarstvo nujno potrebuje za nadaljnji razvoj. V odgovoru na vprašanje o stanju
na področju denacionalizacijskih zahtevkov je bilo pojasnjeno, da se zaradi
prekvalifikacije zahtevkov, ki jih še vedno vlagajo denacionalizacijski upravičenci in
posledično odprtih zadev, ne da realno oceniti natančnejših obvez SDH iz tega
naslova.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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