
Tabela 2: Seznam kapitalskih naložb države za prodajo v letih 2006 in 2007 , pri katerem 
kupnina ne gre v državni proračun 
 
Zap. 
št. 

Matična št. Naziv Predlagatelj Razpoložljivi 
delež 

Delež za 
prodajo 

Knjigovodska 
vrednost (na dan 

31.12.2004) 

1 5545897 Toplarna Hrastnik d.o.o. MG (Rudnik Trbovlje-
Hrastnik d.o.o.) 

90,56% 90,56% 6.544.675.000,00 SIT 

2 5478715 TDR Metalurgija d.d. MG (HSE d.o.o.) 74,44% 74,44% 3.313.841.000,00 SIT 

 

ZŠ Matična št. Naziv Delež 

1 1806807 TDR-INVALIDSKO PODJETJE, PROIZVODNJA, STORITVE, 
GOSTINSTVO, TRGOVINA, PROMET IN NEPREMIČNINE D.O.O. 

100,00% 

 
Zap. 
št. 

Matična št. Naziv Predlagatelj Razpoložljivi 
delež 

Delež za 
prodajo 

Knjigovodska 
vrednost (na dan 

31.12.2004) 

3 5044286 RSCM - Gradbeni materiali, 
d.o.o. 

MG (Rudnik svinca 
in cinka Mežica v 
zapiranju, d.o.o.) 

100% 100% 478.765.934,00 SIT 

4 5891337 Fortuna d.o.o. Trbovlje
1
 MG (Rudnik Trbovlje 

- Hrastnik d.o.o.) 
100,00% 100,00% 4.105.214,85 SIT 

5 5624835 Gratex d.o.o.
2
 MG (Rudnik Trbovlje 

- Hrastnik d.o.o.) 
92,03% 92,03% 139.303.861,60 SIT 

6 5040868 Talum d.d.
3
 MG 80,00% 80,00% 3.037.400,00 SIT 

       

SKUPAJ    3.945.598.085,45 SIT 
 

 
 

Opombe:  
Predlog programa prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2006 in 2007 je razdeljen na dva dela: 
 
Tabela 1a zajema predloge prodaje tistega finančnega premoženja države, ki je v neposredni lasti države, zato gre 
kupnina v državni proračun. Knjigovodska vrednost tega premoženja, kot ga predlagajo ministrstvo za gospodarstvo, 
ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za finance, znaša 187.025.287.036,21 SIT.  

 
 
Tabela 1b zajema isto finančno premoženje države kot tabela 1a, vendar prikazuje tudi vse odvisne družbe in druga 
kapitalske naložbe družb v neposredni lasti države, ki so naprodaj.  
 
Tabela 2 zajema odvisne družbe podjetij v neposredni lasti države, ki niso naprodaj, od katerih gre kupnina družbi - 
materi in ne gre v državni proračun. Knjigovodska vrednost tega premoženja je 3.945.598.095,45 SIT. 

                                                
1 Zajete v programu Prodaje finančnega premoženja države za leti 2004 in 2005 
2
 Zajete v programu Prodaje finančnega premoženja države za leti 2004 in 2005 

3
 Zajete v programu Prodaje finančnega premoženja države za leti 2004 in 2005 



 
Obrazložitev posameznih kapitalskih naložb, ki bodo predmet prodaje 

 
Telekom Slovenije 

 
Na globalnem telekomunikacijskem trgu so bile v preteklih letih negotove razmere zaradi že 
izvedenih privatizacij in podeljenih licenc za opravljanje storitev višje generacije. Pravega trenutka 
za prodajo v preteklosti ni bilo mogoče izbrati, zato prodaja ni bila realizirana. V letu 2005 se 
predvideva izdelava strategije, ki bo osnova za nadaljnje ukrepanje države kot večinskega lastnika 
Telekoma Slovenije d.d. S strategijo bo določen obseg in tip bodočega lastništva, ki bo 
najprimernejši za Republiko Slovenijo, določeni pa bodo tudi cilji Telekomu Slovenije, d.d., ki jih bo 
moral izpolniti pred predvideno prodajo. V letu 2006 bodo opravljeni vsi potrebni postopki do 
sklenitve pogodbe o prodaji, priliv pa se pričakuje predvidoma v letu 2007. Z zakonom o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so na kupnino iz naslova prodaje delnic Telekoma 
Slovenije, d.d. vezane obveznosti, ki jih bo morala država v skladu z navedenim zakonom 
zagotoviti upravičencem za povračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.  
 
 

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in odvisne družbe 
 
Vlada je v letu 2000 sprejela program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki je bil izdelan 
skladno s Protokolom II. k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo in EU. 
Zaradi zahteve komisije ED, da Republika Slovenija ravna skladno z določilom 65. člena 
pridružitvenega sporazuma in da so se vse sektorske državne pomoči iztekle 31.12. 2001, je 
Državni zbor v letu 2001 sprejel zakon o prevzemu obveznosti Slovenskih železarn. Z navedenim 
zakonom je Republika Slovenija prevzela obveznosti v višini 34,3 milijarde SIT dolgoročnih 
obveznosti in obveznosti Metal Ravne za zapadle prispevke in davke nastale ob pripojitvi in za 
obveznosti družbe Jeklo Štore. Republika Slovenija naj bi terjatve iz tako prevzetih obveznosti v 
skladu z zakonom spremenila v delnice Slovenskih železarn d.d. Slovenske železarne so imele 
ostale kratkoročne obveznosti v višini 9 milijard SIT zavarovane s poroštvom Republike Slovenije. 
Obveznosti so bile prestrukturirane tako, da so poroštva ob svoji zapadlosti 31.12. 2001 prenehala 
veljati, Slovenske železarne d.d. so jih del (5 milijard SIT) poplačale iz kupnine za prodane družbe 
za upravljanje stanovanj že v letu 2001. Kupnina od prodanih hčerinskih družb iz sistema 
Slovenskih železarn naj bi zadostovala za poplačilo ostalih obveznosti Slovenskih železarn d.d. 
 
Program prodaje Slovenskih železarn d.d. je bil sprejet na seji vlade 27. 9. 2001 in predvideva 
prodajo 80-odstotnih deležev posameznih hčerinskih družb. V skladu z določbami zakona o 
privatizaciji Slovenskih železarn imajo notranji upravičenci - to so zaposleni in bivši zaposleni, ki 
uresničujejo svoje interese preko družb pooblaščenk - pravico nakupa preostalih 20% osnovnega 
kapitala. Kot kupnino lahko v skladu z navedenim zakonom in zakonom o prevzemu obveznosti, ki 
je določil menjalno razmerje, uporabijo delnice Slovenskih železarn d.d. Ob prodaji vsake 
posamezne družbe strateškim investitorjem se hkrati podpiše pogodba o ureditvi razmerij z družbo 
pooblaščenko, tako da lahko le-ta v roku dveh let zahteva od 80-odstotnega lastnika odkup njenega 
deleža po ceni, ki je bila dosežena v postopku prodaje večinskega deleža. 
 
V letu 2005 so se Slovenske železarne d.d. preimenovale v SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. 
Skupino SIJ sestavljajo družbe: Acroni Jesenice, Metal Ravne, Noži Ravne, Elektrode Jesenice, 
Metalweld Polska, SUZ Jesenice, ZIP Center Ravne in druge. Program prestrukturiranja jeklarstva 
v Sloveniji je zaključen. V okviru programa prestrukturiranja je bila predvidena odprodaja vseh 
družb do konca leta 2003. Zaradi neugodnih svetovnih trendov in neugodnih ponudb so se 
nekatere prodaje ustavile. Razmere v svetovni jeklarski industriji so se v letih 2004 in 2005 bistveno 



izboljšale in spremenile, tako da je prišel čas, da se pripravijo nova izhodišča za prodajo. Do konca 
leta 2005 je predvideno da bo sprejet nov program prodaje skupine SIJ, d.d. 
 
 
 

VGP Drava Ptuj, Hidrotehnik, Mura VGP d.d., VGP Novo mesto d.d., VGP d.d. Kranj 
 
Republika Slovenija ima v vseh teh vodnogospodarskih podjetjih manjšinski delež in s tem nima 
vpliva na poslovanje in odločanje, ki bi zagotavljal zaščito javnega interesa. Državna lastnina v 
podjetjih, ki izvajajo javne službe, je smiselna v kolikor tvori absolutno večino oz. če gre za javno 
podjetje v 100% državni lasti. V primerih, ko se izvaja javne službe preko koncesijskih razmerij, pa 
načeloma samo lastništvo ni več v funkciji nadzora oz. skrbi za javni interes. To ne pomeni, da bi 
se morala država nujno umakniti iz lastniške strukture teh podjetij, npr. če so ta podjetja 
dobičkonosna in preko kapitalskih pravic prinašajo dobiček. V vsakem primeru pa mora biti dana 
možnost Republiki Sloveniji,  da ob ugodni tržni situaciji, proda svoj delež. Nadzor nad kvaliteto in 
ostalimi obveznostmi, vezanimi na javno službo, mora država izvajati preko nadzora nad 
koncesijskim razmerjem in na podlagi inšpekcijskih pristojnosti. Tovrstni nadzor je naše ministrstvo 
v sodelovanju z Ministrstvom za finance, postopoma tudi  pričelo izvajati. 
 
V vsakem primeru pa bi prodaja deležev v navedenih podjetjih, morala biti izvedena po postopku in 
v sodelovanju z ostalimi delničarji, ki so v posredni ali neposredni državni lasti. Sedanja lastniška 
struktura ni plod transparentne politike, temveč rezultat dogovarjanja med pristojnim ministrstvom in 
vodstveno strukturo nekaterih podjetij.  
 
Prodaja tovrstnega premoženja bi morala vključevati vsaj objektivno vrednotenje premoženja 
navedenih družb, po potrebi celovito revizijo poslovanja od trenutka začetka prodaje državnega 
premoženja v navedenih družbah.  
 
 

Nova KBM d.d. 
 
V okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije, ki ga je sprejela Vlada 
Republike Slovenije  je v sklopu ukrepov za privatizacijo in razvoj finančnega sistema predvidena 
usklajena privatizacija največjih gospodarskih družb v lasti države, med katere se uvršča tudi 
NKMB d.d. Cilj privatizacije je vzpostavitev lastniške strukture, ki bo dolgoročno zagotavljala 
učinkovito upravljanje, konkurenčnost ter uspešen razvoj NKBM d.d. na transparenten način z 
upoštevanjem interesov in pravic vseh delničarjev. Privatizacija NKBM se izvede  v dveh fazah. V 
prvi fazi se v letu 2007 proda do 50% lastniški delež manj ena delnica v lasti Republike Slovenije 
(skupaj s Kapitalsko družbo d.d. in Slovensko odškodninsko družbo d.d.). V drugi fazi, kasneje, se 
preko mednarodne javne prodaje proda še preostali delež,  tako da Republika Slovenija ohrani 25 
odstotni delež povečan za eno delnico, kar ji še omogoča vpliv na ključne strateške odločitve v 
NKBM d.d.. 
 
 

Kapitalske naložbe, kjer ima Republika Slovenija delež manjši kot en odstotek 
(AKTIVA INVEST, HOLDINŠKA DRUŽBA d.d.., JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., KOROŠKA 

TRGOVINA d.d., Radlje ob Dravi, MERCATOR d.d., Ljubljana, KRKA, Tovarna zdravil, d.d., Novo 
mesto, NFD 1 Delniški investicijski sklad d.d., ZLATA MONETA 1)  

 
Republika Slovenija pridobiva na podlagi Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 
ter Uradni list RS, št. 17/91-I-ZUDE, 13/94-ZN, 40/94-Odl.US, 82/94-ZN-B, 117/00-Odl.US, 67/01, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200167&stevilka=3565


83/01-OZ in 73/04-ZN-C) po zapustnikih, katerih dediči so se dediščini zaradi obremenjenosti 
odpovedali, različno finančno premoženje. Republika Slovenija upnikom dedičev odgovarja do 
višine prevzetega premoženja, katerega je potrebno unovčiti in upnike poplačati. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200183&stevilka=4287

