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Številka: 476-39/2018/4

Ljubljana, dne 23. 5. 2018

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju kapitalskih 
naložb za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 -
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
drugega odstavka 67. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) je 
Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________pod točko ____sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega holdinga, d. 
d. o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

                                                                                            mag. Lilijana Kozlovič  
                                                                                          GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Slovenski državni holding, d. d.
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade RS za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- Monika Pintar Mesarič,  generalna direktorica na Ministrstvu za finance 
- mag. Aleksander Nagode, vodja sektorja za upravljanje javnega premoženja na Ministrstvu za 

finance,
- Bronislava Zlatković, podsekretarka v sektorju za upravljanje javnega premoženja na 

Ministrstvu za finance
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /

5. Kratek povzetek gradiva
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14)  v drugem odstavku 67. člena 
določa, da mora Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH) o upravljanju s kapitalskimi 
naložbami četrtletno poročati Vladi Republike Slovenije. Poročilo SDH v vednost posreduje tudi Komisiji 
Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja 
podjetja ter konkurenčnost podjetij

DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

DA / NE

e) na socialno področje DA / NE

f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:
- na nacionalne dokumente razvojnega 

načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

st r u k t u r i  r a z v o j n e  k lasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predv ideno  povečan je  (+ )  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov državnega 
proračuna 
Predv ideno  povečan je  (+ )  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
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Predv ideno  povečan je  (+ )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proračuna 
Predv ideno  povečan je  (+ )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov
Predv ideno  povečan je  (+ )  a l i  
zmanjšanje (-) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev  zagotovljene:

I m e  p r o r a č u n s k e g a  
uporabnika 

Š i f r a  u k r e p a ,  
projekta/Naziv ukrepa, 
projekta

Š i f r a  P P  
/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 
(t)

Znesek za 
t+1

SKUPAJ:

II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

SKUPAJ:

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/
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8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: 

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

        DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

- Skupnosti občin Slovenije SOS:       DA/NE

- Združenju občin Slovenije ZOS:        DA/NE

- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,

- večinoma,

- delno,

- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja.
Gre za poročilo SDH, s katerim se Vlada RS samo seznani, zato objava ni 
potrebna.

       DA / NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti

       DA / NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade        DA / NE

                                                mag. Mateja Vraničar Erman
                                               ministrica

Priloge:
- Sklep Vlade RS
- Obrazložitev sklepa 
- Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2018 do 

31. 3. 2018
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PRILOGA I
Številka:
Ljubljana, 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14
in 55/17) in drugega odstavka 67. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list 
RS, št. 25/14) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________pod točko______
sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Četrtletnim poročilom Slovenskega državnega 
holdinga, d.d. o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

                                                                                            mag. Lilijana Kozlovič  
                                                                                         GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Slovenski državni holding, d. d.  
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade RS za zakonodajo

Priloga:
Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d .d.  o upravljanju kapitalskih naložb v 
obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
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PRILOGA II
Obrazložitev: 

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14)  v drugem odstavku 67. 
člena določa, da mora Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH) o upravljanju s 
kapitalskimi naložbami četrtletno poročati Vladi Republike Slovenije. Poročilo SDH v vednost 
posreduje tudi Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ.

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 so bile pri pridobivanju deležev oziroma delnic 
izvedene naslednje aktivnosti: 

- PLINHOLD d. o. o. ustanovitev družbe po izvedeni delitvi družbe GEOPLIN, d. o. o. 
Ljubljana. Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RS) je v družbi pridobila delež v 
višini 41,24 % in SDH v višini 0,052 %. 

- KOTO d. o. o. SDH izvaja potrebne aktivnosti, da bo RS odplačno pridobila delež, ki ga 
ima DUTB v družbi KOTO, d. o. o.  

- KRKA, d. d. brezplačen prenos 30 delnic na RS pridobila 30 delnic družbe skladno z 
Zakonom o dedovanju. Odsvojitev kapitalskih naložb in naložbe v postopku prodaje, ki 
so v imetništvu SDH oziroma  RS.

Odsvojitev kapitalskih naložb in naložbe v postopku prodaje, ki so v imetništvu SDH 
oziroma  RS:  

ABANKA, d. d.; RS se je v postopku presoje dovoljene državne pomoči leta 2014 zavezala 
Evropski komisiji, da bo izvedla postopek prodaje družbe ABANKA, d. d. Da se postopek 
prodaje zaključi v dogovorjenem roku, SDH izvaja pripravljalne aktivnostmi za prodajo naložbe. 

CETIS, d. d.; SDH in KAD sta julija 2017 prejela ponudbo za odkup delnic družbe. Oktobra 
2017 je bil objavljen oglas za zbiranje javnih ponudb za nakup delnic družbe. Novembra 2017 
sta SDH in KAD podpisala sporazum o skupni prodaji delnic družbe. Decembra 2017 so 
potekale aktivnosti izbranega pooblačenega ocenjevalca podjetij KPMG. 27. 12. 2017 je družba 
MSIN, d. o. o. obvestila družbo CETIS, d. d. o prevzemni nameri za odkup delnic. Prevzemna 
ponudba je bila objavljena dne 19. 1. 2018, ponujena cena pa je bila enaka ceni, navedeni v 
ponudbi iz julija 2017. Na podlagi ugotovljene ocenjene vrednosti delnice družbe CETIS, d. d., 
SDH prevzemne ponudbe ni sprejel.   

GEOPLIN, d. o. o.; Skladno z določbami Sporazuma o statusnem preoblikovanju družbe 
GEOPLIN; d. o. o. in  Pogodbi o menjavi poslovnih deležev v družbah GEOPLIN, d. o. o. in 
PLINOVODI, d. o. o., je bila dne 28. 6. 2017 v sodni register vpisana nova družba PLINHOLD, 
d. o. o., v kateri ima RS 52,26 % poslovni delež, ohranila pa je 25,01 % delež v družbi
GEOPLIN, d. o. o. Sklep o menjavi poslovnih deležev je postal pravnomočen 22. 2. 2018, in je 
tudi  podlaga, da SDH in KAD prodata svoja deleža v družbi GEOPLIN, d. o. o  družbi PETROL, 
d. d.  ter  da se izvrši Pogodba za nakupu in prodaji poslovnih deležev v družbah GEOPLIN d. 
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o. o. in PLINHOLD, d. o. o., na podlagi katere bo RS odkupila 7,84 %. delež družbe PLINHOLD, 
d. o. o., ki je v lasti SALNAL d. o. o. Zaključek obeh transakcij je predviden v prvi polovici maja 
2018.  

Za prodajo manjših poslovnih deležev v družbah CETIS, d. d., SAVAPROJEKT, d. d., IKOS, d. 
o. o. in VARNOSTSISTEMI, d . o. o., je bila oktobra objavljena notica in aktivnosti za prodajo 
navedenih naložb še niso zaključene. 

V tem obdobju je bilo izvedenih 13 skupščinsko sprejetih sklepov v družbah, kjer je SDH 
v svojem imenu in imenu Republike Slovenije uveljavljal pravice delničarja/družbenika. 
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PRILOGA III

Četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d .d.  o upravljanju kapitalskih naložb v 
obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018
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