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1. POSLOVNO POROČILO 
 

 
1.1. Osnovni podatki o podjetju 

 
 

Firma: D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 
 

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: (01) 58 94 800 
Spletna stran: www.dsu.si 

 
Matična številka: 1646877 

 

Davčna številka: SI 63283786   
 

Transakcijski račun:  
02923-0090481255 (Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana) 

02923-0253101949 (Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana) 
 

Standardna klasifikacija dejavnosti: 
74.140 (podjetniško in poslovno svetovanje) 

 
Standardna klasifikacija SKIS:  

do 23.1.2005  13.112 (Drţavni skladi) 
od 24.1.2005 dalje 11.002 (Domače zasebne nefinančne druţbe) 

 
Vrsta lastnine:  Drţavna lastnina 

 

Ustanovitelj: Republika Slovenija 
 

Lastništvo: D.S.U. d.o.o. je v 100 % lasti Republike Slovenije  
 

Zakoniti zastopnik- direktor družbe: Franc Herman Šimnovec 
 

Nadzorni svet družbe (datum imenovanja): 
 

Dušan Kecman – predsednik (imenovanje 31.07.2002) 
  Nataša Bernik  – namestnica predsednika (imenovanje 21.06.2002) 

  Marta Briški  – članica (imenovanje 21.06.2002) 
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1.2. Predstavitev druţbe 
 

V okviru postopkov preoblikovanja in prenehanja Slovenske razvojne druţbe, 

d.d. (v nadaljevanju SRD) je le-ta ţe v juliju 2001 ustanovila druţbo SUPRI, 
druţba za svetovanje, upravljanje in privatizacijo, d.o.o.. Skladno s Programom 

prenehanja SRD in načinom zagotavljanja izvedbe njenih funkcij v postopku 
likvidacije, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila dne 14.02.2002, je 
Nadzorni svet SRD dne 07.05.2002 potrdil predloge sklepov druţbenika o 

preimenovanju in dokapitalizaciji druţbe SUPRI, d.o.o..  

Dne 16.05.2002 se je druţba SUPRI, d.o.o. preimenovala v D.S.U., druţba za 

svetovanje in upravljanje, d.o.o. (v nadaljevanju DSU d.o.o.). Hkrati je bila 
izvršena dokapitalizacija druţbe z denarnimi sredstvi v znesku 120.000.000,00 
SIT ter stvarnim vloţkom (poslovni prostor in oprema) v skupni  ocenjeni 

vrednosti 417.633.377,60 SIT (vpis v sodni register z dne 21.06.2002).  

V skladu s sklepom vlade RS z dne 20.06.2002 in Pogodbo o neodplačnem 

prenosu poslovnega deleţa v druţbi D.S.U. d.o.o. med SRD in RS z dne 
01.07.2002 je Republika Slovenija prevzela 100% poslovni deleţ v druţbi D.S.U., 
druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in postala njen edini druţbenik. 

Po sprejetem Programu prenehanja SRD in načinu zagotavljanja izvedbe njenih 
funkcij v postopku likvidacije ter skladno s sklepom Vlade RS z dne 31.07.2002  

je druţba DSU d.o.o. izvajala naloge likvidacijskega upravitelja SRD, d.d. – v 
likvidaciji ter strokovna opravila pri izvajanju javnih pooblastil.  

D.S.U. d.o.o. je kot likvidacijski upravitelj SRD, d.d. - v likvidaciji dne 20.2.2004 

pripravila: 
- Končno poročilo o udenarjanju premoţenja druţbe SRD, d.d. v likvidaciji v 

času postopka likvidacije in poplačevanje upnikov 
- Predlog za razdelitev premoţenja SRD, d.d. v likvidaciji 
- Osnutek Zakona o pravnih posledicah SRD in prenehanju in pravnih 

posledicah prenehanja ARSPIP - Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo 

- Poročilo o stvarnih vloţkih in pravnih poslih, ki so bili opravljeni za 
pridobitev stvarnih vloţkov 

- Poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vloţkov. 

 
Skupščina Slovenske razvojne druţbe, d.d. - v likvidaciji, ki jo zastopa Vlada 

Republike Slovenije, je dne 22.3.2004 (Notarski zapisnik SV 193/04) sprejela 
poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacije SRD,d.d. - v likvidaciji in 
predlog za razdelitev premoţenja Slovenske razvojne druţbe d.d. - v likvidaciji.  

 
o Premoţenje Slovenske razvojne druţbe d.d. – v likvidaciji se razdeli Republiki 

Sloveniji kot edini delničarki druţbe, pri čemer: 
 

a. SRD, d.d. v likvidaciji del premoţenja v višini 17.974.415.000 SIT prenese 
z denarnimi nakazili in odstopi depozitnih pogodb z bankami neposredno 
na Republiko Slovenijo, in sicer v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa. 

Navedeni znesek se lahko poveča za morebitne obresti in druge pripadke, 
o čemer likvidacijski upravitelj ustrezno poroča Republiki Sloveniji. 
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b. SRD, d.d. v likvidaciji del premoţenja v vrednosti 12.879.518.296,82 SIT  

v imenu in za račun Republike Slovenije vloţi v obliki stvarnega vloţka v 
druţbo D.S.U. d.o.o., in sicer v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa. 

 
o D.S.U. d.o.o. prevzame v roku 30 dni od dneva sprejema sklepa vse 

nedospele obveznosti, obveznosti, za katere upniki niso prijavili svojih 

terjatev v likvidacijskem postopku ter morebitne druge obveznosti SRD, d.d. v 
likvidaciji v skupnem znesku 12.547.630.402,43 SIT, ki niso poplačane v 

likvidacijskem postopku. Za znesek prevzetih obveznosti se zmanjša vrednost 
stvarnega vloţka Republike Slovenije v druţbo DSU, d.o.o. iz točke 1. sklepa. 
Za prevzem obveznosti skleneta likvidacijski upravitelj SRD, d.d. v likvidaciji 

in DSU, d.o.o. pogodbo o prevzemu dolga. 
 

Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, je 22.03.2004 
(Notarski zapisnik SV 194/04) sprejela sklep: 
 

1. Osnovni kapital druţbe D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., 
Dunajska 160, Ljubljana se poveča od dosedanjih 102.100.000,00 SIT za 

331.887.894,39 SIT, tako da znaša 433.987.894,39 SIT.  
  

2. Akt o ustanovitvi druţbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., druţba za 
svetovanje in upravljanje, d.o.o. se zaradi povečanja osnovnega kapitala 
druţbe spremeni, in sicer: 

 
Četrti člen se spremeni tako, da glasi: 

Osnovni kapital druţbe je 433.987.894,39 SIT. 
Del osnovnega kapitala v znesku 331.987.894,39 SIT je bil vplačan s 
stvarnim vloţkom. 

 
Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, je 22.03.2004 

(Notarski zapisnik SV 195/04) sprejela  sklep: 
- o povečanju osnovnega kapitala  D.S.U. d.o.o. 
- o prevzemu novega vloţka v nominalnem kapitalu D.S.U. d.o.o. s strani 

Republike Slovenije 
 

Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, je 22.3.2004 
(Notarski zapisnik SV 196/04) sprejela prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi 
druţbe z omejeno odgovornostjo D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, 

d.o.o.. 
 

Na podlagi sprejetega sklepa skupščine so bile realizirane naslednje naloge: 
 

1. Realizirano poplačilo lastnika v 30 dneh od sprejema sklepa (od 23.03. do 

16.04.2004). 
 

Denarna nakazila na Republiko Slovenijo - Ministrstvo za finance v višini 
17.014.415.000,00 SIT in odstop depozitnih pogodb z bankami 
neposredno na Republiko Slovenijo v višini 960.000.000,00 SIT. Pogodbe 

so bile odstopljene 16.04.04 in 19.04.2004 z veljavnostjo 20.04.2004. 

Skupaj poplačilo lastnika 17.974.415.000,00 tolarjev – denarna nakazila in 

odstop depozitnih pogodb.   
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2. Dne 16.04.2004 je bila med Slovensko razvojno druţbo, d.d. v likvidaciji in 
D.S.U., druţbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o. podpisana Pogodba o 

izročitvi stvarnega vloţka in o prevzemu dolgov (Notarski zapis SV 
254/04).  

 

3. Sodišču je bil dne 13.05.2004 predloţen predlog za vpis povečanja 
osnovnega kapitala druţbe D.S.U. d.o.o. z novim stvarnim vloţkom, ki ga 

je v imenu in za račun Republike Slovenije vloţila Slovenska razvojna 
druţba d.d. v likvidaciji.  

 

Okroţno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2004/03886 z dne 03.09.2004, 
vpisanim pod vloţno št. 1/34946/00, vpisalo v sodni register spremembe 

deleţev, osnovnega kapitala in druţbene pogodbe. Ustanovitelj Republika 
Slovenija, osnovni kapital 433.987.894,39 SIT, sprememba druţbene pogodbe z 
dne 22.03.2004.   

 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na seji 22. aprila 2004 sprejel Zakon o 

prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o 
prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo – 

ZPPSRD, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 50 dne 06.05.2004, ki 
je pričel veljati 07.05.2004. 
 

V skladu s sklepom 2, točka 1a, je likvidacijski upravitelj DSU, d.o.o. dne 
01.06.2004 izvršil obračun obresti in drugih pripadkov, ki pripadajo lastniku 

Republiki Sloveniji. Republiki Sloveniji je pripadlo 189.268.225,38  SIT  in obresti 
iz prenosa depozitnih pogodb. 
 

Skupaj je bilo lastniku, Republiki Sloveniji, nakazano 18.163.683.225,40 SIT. 
 

Nakazilo v višini 189.268.225,38 SIT je bilo izvršeno dne 01.06.2004, z njim pa 
so bili izpolnjeni vsi pogoji za izbris SRD, d.d. v likvidaciji iz sodnega registra. 
 

Okroţno sodišče v Ljubljani je dne 22.06.2004 sprejelo sklep Srg 2004/04707, 
št. Vloţka 1/09684/00, o izbrisu druţbe SRD, d.d. v likvidaciji iz sodnega 

registra. Sklep je postal pravnomočen dne 07.09.2004. Dne 24.09.2004 je 
sodišče izdalo sklep Srg 2004/08353 o izbrisu na podlagi pravnomočnega sklepa 
o zaključku redne likvidacije. 
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1.3. Organizacija in kadri 

 
Druţba je svoje programske aktivnosti do 31.12.2004 izvajala v okviru  

poslovnih funkcij  
 javna pooblastila  
 poslovno svetovanje in  

 naloge likvidacije SRD (dne 24.9. 2004 – sklep o izbrisu iz sodnega 
registra na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključku  redne likvidacije). 

 
ter dveh strokovnih področij  

 pravno področje in  

 področje za ekonomiko 
 

Druţbo vodi direktor, ki ga imenuje nadzorni svet, notranje organizacijske enote 
za posamezne poslovne funkcije pa trije pomočniki direktorja. Delo na 
posameznih področjih je projektno organizirano. 

 
D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. je z dnem začetka postopka 

redne likvidacije nad SRD, d.d. dne 12.09.2002 prevzela del (31) zaposlenih iz 
SRD, d.d..  

 
Drţavni zbor Republike Slovenije je na seji 22. aprila 2004 sprejel Zakon o 
prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o 

prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo – 
ZPPSRD. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 50 dne 

06.05.2004 in je pričel veljati 07.05.2004.  
 
Po uveljavitvi zakona se je v DSU prezaposlila 1 delavka Agencije. 

 
Dne 31.12.2004 je bilo v DSU redno zaposlenih 28 delavcev, od tega 1 za 

določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev. 
 
Zaposlenih je bilo 24 ţensk in 4 moški. 
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Kadrovska struktura se v obdobju do 31. decembra 2004 praktično ni 

spreminjala. 
 

Povprečno je bilo v letu 2004 zaposlenih 29 delavcev. 
 
Pregled in struktura zaposlenih po področjih in delovnih mestih na dan 

31.12.2004: 
 

 

Ekonomika Pravno 

področje 

Poslovno 

področje 

Javna 

Pooblastila 

Urad 

direktorja 

Skupaj Deleţ % 

v DSU 

d.o.o. 

Analitik 3     3 10,7 

Svetovalec 2 3    5 17,9 

Vodja projektov 3  3 3 1 10 35,7 

Direktor druţbe     1 1 3,5 

Direktor področja 1 1 1   3 10,7 

Administracija 1 2  1 2 6 21,5 

 Skupaj 10 6 4 4 4 28 100 

 

 

 

Poklicna in izobrazbena struktura 
 

Povprečna izobrazba v DSU je visoka, deleţ univerzitetnih poklicev pa dosega 
skoraj 70%. Največ zaposlenih je ekonomistov, sledijo pravniki, nato pa 

organizatorji in inţenirji. Med srednješolskimi poklici prevladujejo ekonomski in 
komercialni tehniki. 
 

 
 

 
 
 

Stroški izobraţevanja 
 

Stroški izobraţevanja dosegajo 93% načrtovane porabe (plan za leto 2004 
5.804.000,00 SIT, realizacija od 01.01. do 31.12.2004  5.369.845,51 SIT). 
Funkcionalna izobraţevanja so povezana s spremljanjem novosti stroke in 

zakonodaje in usklajena z razvojno zastavljenimi nalogami DSU d.o.o..  
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1.4. Poslovne storitve in svetovanja 

 
V letu 2004 so se za druţbo spremenili pogoji poslovanja, saj se je iz preteţno 

likvidacijskega upravitelja SRD spremenila v finančno - storitveno druţbo za 
upravljanje z deleţi in terjatvami ter poplačilo določenih obveznosti. Druţba 

D.S.U. d.o.o. je tako preteţno upravljala z lastnim premoţenjem in izvajala 
poslovne storitve. V letu 2004 se je spremenil način pridobivanja prihodkov in  
sama struktura prihodkov. 

 

1.4.1. Poslovne storitve 

 
1.4.1.1. Prodaje kapitalskih naloţb  
 
 

 N A Z I V  D R U Ţ B E deleţ DSU Plan aktivnosti Realizacija 

  1.1.04 V % V letu 2004 1.1. do 31.12.2004 

1 AGIS ZAVORE, d.d. 6.87% Prodaja Ni realizirana prodaja 

2 CIMOS  d.d. 3.83%  Povečanje deleţa na 5,873% 

3 GIO, d.o.o. 30.04% Po privatizaciji  

4 GLIN HOLDING d.o.o. 93.81% likvidacija  junij 04 Ni realizirano 

5 HORIZONTE, druţba za razvoj podjetij d.o.o. 12.50% Prodaja Ustavljen postopek 

6 IMPOL d.d. 6.03%   

7 HOLDING IMV d.d. 20.00% Lastninjenje – IR Izvršen  prenos 

8 INDUPLATI  d.d. 28.54% V letu 2005 Prodano 30.6.04 

9 INDUSTRIJ.  ELEKTRONIKA  INES d.o.o. 16.11% Preveriti moţnosti Sklep o izbrisu 

10 INLES d.d., Ribnica 1.74% Prodaja Prodano 7.9.04 

11 ISKRA STIKALNI ELEMENTI d.d. 26.75% Prodaja Prodano 11.03.2004 

12 ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. 40.00% Prodaja po arbitraţi  

13 KOLPA KER d.o.o. 45.00% Dogovor Izvenbilančno 

14 MESNINE BAUMAN d.o.o. 32.00% Prodaja Ni bila realizirana 

15 METALKA COMMERCE d.o.o. 0,98% Prodaja Sklep o privatizaciji 

16 MTT TEKSTIL d.o.o. 100.00% Prodaja Prodano 30.6.2004 

17 NICO PRO d.o.o. 62.50% Dogovor Predlog za stečaj 

18 NOVOTEKS TKANINA, d.d. 15.53% Prodaja  

19 OLJARNA FRAM d.o.o. 16.31% Lastninjenje Pogodba 29.11.04 

20 SKI MAR d.o.o. 13.54%   

21 SONČNI DOM, d.o.o., Maribor 24.95% izstop iz druţbe  

22 STILLES, d.d. 39.24% Prodaja Zaključen razpis-neuspešen 

23 TALUM d.d. 0.01% Prodaja Prodano 

24 TALUM B, druţba za upravljanje, d.d. 0.09% Prodaja Prodanoi 

25 TVI MAJŠPERK d.o.o. 11.31% Prodaja,prenos Stečaj 7.7.2004 

26 TVM d.o.o. 31.92% Prodaja Potrjena pp-konverzija 

27 TVT d.d., MARIBOR 70.45% Likvidacija  

28 UNIOR, d.d., Zreče 0.40%   
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Realizacija prodaj: 
 
Zap Podjetje Datum Št. Prodani Število %  po Kupec Kupnina po 

Št.  Pogodbe pogodbe deleţ delnic prodaji  pogodbi SIT 

1 Iskra Stikalni elem. d.d. 11.03.2004  26,75%  0 PA d.o.o. Medvode 20.756.934 

2 Holding IMV d.d. 14.04.2004 042/04-0020 12,36%  0 interna razdelitev 0 

3 Holding IMV d.d. 14.04.2004  7,64% 406.607 0 prenos na KAD 0 

4 MTT Tekstil d.o.o. 30.06.2004 042/04-31 100,00%  0 Šrimpf, d.o.o. 97.577.750 

5 Induplati d.d. 30.06.2004 kad 28,54% 448.595 0 Avtoakustika, d.o.o. 67.737.845 

6 Agis Zavore, d.d. 02.09.2004 042/04-29  160 6,82% Agis Zavore 352.000 

7 Inles, d.d. Ribnica 07.09.2004 042/04-32 1,74% 12.087 0 A. Mate in D.Urh 8.098.290 

8 Oljarna Fram d.o.o. 29.11.2004 SV 1162/04 16,31%  0 Interna razdelitev 0 

9 Talum d.d. 03.12.2004 042/04-50 0,01% 217 0 Talum B, d.d. 1.056.790 

10 Talum B d.d. 03.12.2004 042/04-51 0,09% 220 0 Talum d.d. 220.000 

 SKUPAJ       195.799.609 

 
 

 Iskra stikalni elementi d.d., prodaja 11.03.2004, prodani deleţ 26,749%, 
kupnina 20.756.934,18 SIT, kupec PA, proizvodnja, trgovina in svetovanje, 
d.o.o., Trnovec 29, Medvode. 

 
 Holding IMV, d.d., pogodba št. 042/04-0020 z dne 14.04.2004 o prodaji in 

nakupu delnic v skladu z Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizacije 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne druţbe, odkup 658.080 navadnih 
imenskih delnic kar predstavlja 12,36 % v osnovnem kapitalu. Nakup za 

lastniške certifikate in zadolţnice. Pogodba s Kapitalsko druţbo pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja d.d. o brezplačni odsvojitvi in prevzemu  406.607 

delnic druţbe Holding IMV d.d. v skladu z zakonom ZZLPPO je bila podpisana 
23.04.2004. 

 
 Induplati d.d., skupna prodaja delnic s SOD d.d. in Kad d.d.. Javni razpis za 

prodajo oz. zbiranje ponudb je bil objavljen dne 07.05.2004 v časopisu Delo. 

Realizirana prodaja, pogodba  SOD–KAD-DSU z dne 30.06.2004.  
 

 Inles, d.d. Ribnica, javni razpis 28.04.2004 za prodajo 12.087 delnic druţbe. 
Realizirana prodaja  07.09.2004. 

 

 Agis Zavore, d.d., javni razpis 28.04.2004 za prodajo 29.328 delnic druţbe. 
Sklep 01.06.2004 - javni razpis prodaje se zaključi kot neuspešen. Ponovitev 

razpisa. Realizirana prodaja 160 delnic petim upravičencem iz lastninskega 
preoblikovanja. 

 

 Horizonte d.o.o., sklep o pričetku postopka prodaje 12,497% deleţa sprejet 
20.04.2004. Postopek prodaje se do nadaljnjega ustavi (Sklep 143/2004). 

 
 MTT Tekstil d.o.o. Maribor, javni razpis objavljen 14.04.2004 za prodajo 

100% poslovnega deleţa druţbe in terjatev po pogodbi o najemu 

dolgoročnega in kratkoročnega premostitvenega posojila. Sklep o prodaji 
sprejet 08.06.2004. Realizirana prodaja 30.06.2004. 

 
 Stilles d.d. Sevnica, sklep o pričetku prodaje 269.864 navadnih delnic, kar 

predstavlja 39,243% deleţa v druţbi, sprejet 10.02.2004. Rok za oddajo 
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ponudb za nakup deleţa se je iztekel 24.09.2004. V razpisanem roku je 

prispela ena ponudba, vendar ni ustrezala zahtevam razpisa. Razpis zaključen 
28.09.2004. 

 
 Mesnine Bauman d.o.o., postopek javne prodaje 32% poslovnega deleţa je bil 

zaključen kot neuspešen. Ponovni razpis bo v letu 2005. 

 
 Za druţbo TVI Majšperk d.o.o. je bil ustavljen postopek prisilne poravnave in 

sprejet sklep o začeteku stečajnega postopka dne 07.07.2004. 

 
 Do prodaje deleţa v druţbi INES d.o.o., ki je brez zaposlenih in ne opravlja 

dejavnosti, ni prišlo. Dne 06.12.2004 je Okroţno sodišče v Krškem sprejelo 

sklep, da se začne postopek izbrisa druţbe iz sodnega registra. 27.01.2005 je 
bil s strani DSU, d.o.o. na Okroţno sodišče v Krškem dan ugovor na izbris 
druţbe Ines d.o.o.. S strani večinskega lastnika (80%) je bila v februarju 

2005 dana vloga za začetek postopka za stečaj druţbe.  
 

 Oljarna Fram d.o.o. - pogodba o prenosu poslovnega deleţa z dne 
29.11.2004. Odkup poslovnega deleţa 16,31% v osnovnem kapitalu s strani 

upravičencev do interne razdelitve, poslovni deleţ 0,75% se prenese na 
druţbo kot lastni poslovni deleţ za prenos na dediče. Notarski zapis SV 
1162/04 z dne 29.11.2004.  

 
 Talum, d.d. - Pogodba o prodaji delnic druţbe Talum d.d. z dne 03.12.2004, 

prodaja 217 navadnih delnic, prve izdaje, serije A, za ceno 4.870,00 SIT za 
delnico, kar skupaj znaša 1.056.790,00 SIT. Kupec TALUM B, druţba za 
upravljanje, d.d. Kidričevo. 

 
 Talum B, druţba za upravljanje, d.d. – Pogodba o prodaji delnic druţbe Talum 

B, d.d. z dne 03.12.2004, prodja 220 navadnih delnic, prve izdaje, serije A, 
za ceno 1.000,00 SIT za delnico, kar skupaj znaša 220.000,00 SIT. Kupec 
Talum, d.d. Kidričevo. 

 
 

1.4.1.2. Prodaja terjatev  
 
Višina planiranih prejemkov iz prodaje terjatev v letu 2004 je znašala 305 mio 

tolarjev.  
 

 V SIT 

Unuk Franc s.p. Rače 65.000.000 

Inles d.d., Ribnica 134.000.000 

Inkos d.o.o., Krmelj 11.800.000 

MTT tekstil, d.o.o. 261.916.272 

Merinka Maribor d.d. 28.375.740 

Agis Zavore d.d. Ptuj 64.156.800 

Glin IPP d.o.o. Nazarje 5.600.000 

Prevent Gradnje IGM d.d. Hoče 72.360.000 

SKUPAJ REALIZACIJA 2004 643.208.812 

Skupaj plačano v letu 2004 475.697.208 

PLAN za leto 2004-prejemki 305.000.000 

 



D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

Letno poročilo za poslovno leto 2004 

   

10 

 

 Razpis za javno zbiranje ponudb za nakup terjatve do druţbe Prevent Gradnje 
IGM d.d. Hoče objavljen dne 18.05.2004. Realizirana prodaja 02.08.2004. 

 Razpis za prodajo terjatve do druţbe Transport organizacija prevozov Unuk 
Franc s.p.. Prodano Unuk Franc s.p. Podova 63, Rače. Kupnina 65.000.000 
SIT (sklep 01.06.2004). V septembru podpisan Aneks št. 1, s katerim je rok 

plačila skrajšan na 30.09.2004. Plačilo realizirano. 
 Javno zbiranje ponudb na podlagi razpisa za nakup terjatve do druţbe Inles 

d.d. Razpis se je zaključil 20.09.2004. Terjatev prodana Probanki d.d., enota 
Maribor, za 134.000.000, 00 SIT. Plačilo prejeto 01.12.2004. 

 Inkos Krmelj, d.o.o. - sklep 11.05.2004 za pričetek prodaje terjatve. Kupec 

terjatve druţba Inkos d.o.o., ki je 08.03.2005 plačala kupnino v višini 
11.800.000,00 tolarjev. 

 Glin Grif, d.o.o. - sklep 11.5.2004 za pričetek prodaje terjatve. Ker je dolţnik 
plačal glavnico v celoti, prodaje terjatve ne bo. 

 Smreka d.o.o., Gornji Grad - pogodba o konverziji terjatev v osnovni kapital 
druţbe z dne 22.04.2004.  

 MTT Tekstil, d.o.o. - pogodba št. 042/04-31 o prodaji terjatev 30.06.2004. 

Kupec Šrimpf, trţenje, tehnični in finančni inţenering, d.o.o. Miklavţ na 
Dravskem polju. Prodaja dolgoročnega posojila, kratkoročnega posojila in 

poslovnega deleţa. Kupnina 261.916.272,83 SIT. V letu 2004 plačano 
218.755.542,15 SIT, razlika  do 30.06.2007.  

 Postopek prodaje terjatve Merinka Maibor, d.d. je realiziran, delno plačano 

dne 31.08.2004 (24 mio SIT), drugi del kupnine v višini 4.375.740,00 SIT 
zapade v plačilo 18.11.2006. 

 Za Agis Zavore, d.d. je na podlagi sklepa direktorja 239/04 z dne 16.12.2004 
sklenjena Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij 041/04-53 v višini 
64.156.800,92 SIT. Plačano 57 mio SIT. 

 Cimos d.d.– Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij št. 041/04-47 z dne 
09.11.2004, s katero so v zameno za 339.774 novo izdanih lastnih delnic 

poplačali terjatev iz naslova danih dolgoročnih in kratkoročnega posojila po 
pogodbi 061/01-1, 061/01-2, 051/02-7. 

 Z druţbo Glin IPP d.o.o. Nazarje je bila dne 10.11.2004 sklenjena Pogodba o 

odplačnem odstopu terjatve v višini 5.600.000,00 SIT. Plačilo realizirano 
25.01.2005. 

 Eki, d.o.o. Črnomelj - ponovitev razpisa. 
 Meblo Holding, d.o.o. - razpis zaključen kot neuspešen. 
 Soča VGP, d.d. - faza pridobivanja ponudb za izdelavo ocene vrednosti 

terjatve. Za druţbo je objavljen začetek stečaja. 
 Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij št.10/05-01 z dne 31.12.2004  Stol, 

d.d. za Stol Ambienti, d.o.o. (terjatev iz naslova pogodbe o dolgoročnem 
posojilu št. 061/02-1, potencialna terjatev za druţbo Stol Ambienti, d.o.o. v 
stečaju), terjatev v višini 85.400.000,00 SIT poravna Stol, d.d. v 60 dneh od 

podpisa pogodbe. 
 

 
1.4.1.3. Stanje na projektih 
 

AGIS ZAVORE, d.d. 
 Lastništvo: 6,828% oz. 29.168 delnic 

 
CIMOS, d.d. 
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 Lastništvo: 5,873% 

V letu 2004 se je povečal lastniški deleţ iz 3,833% na 5.873% oz. 977.929 
delnic. 

 
GLIN HOLDING, d.o.o. 

 Lastništvo: 93,809% 

Druţba ni več poslovno aktivna, poteka prodaja nepremičnin (večinoma zemljišča 
in del graščine v Nazarjih), za katere je bil objavljen v časniku Finance ţe tretji 

javni razpis. Predvidoma v juliju 2005 bo uvedena likvidacija druţbe. 
 
HORIZONTE, druţba za razvoj podjetij, d.o.o. 

 Lastništvo:12,497% 
Sklep o pričetku postopka prodaje 12,497% deleţa sprejet 20.04.2004. Postopek 

prodaje se do nadaljnjega ustavi (sklep 143/2004). V januarju 2005 je skupščina 
druţbe dala soglasje k zniţanju kapitala zaradi delitve sredstev med edina 
druţbenika. Izbris druţbe je predviden za junij 2006.       

 
IMPOL, d.d.  

 Lastništvo: 6,026 % oz. 244.836 delnic 
 Terjatve: 0 SIT 

 
ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. (ITH) 

 Lastništvo: 40 % oz. 114.685 delnic 

 Terjatve: 0 SIT 
V letu 2004 še vedno poteka arbitraţa med ITH in Iskra Tel-om o rešitvi 

medsebojnih sporov. Po pridobitvi arbitraţne odločbe bo znana vrednost ITH in 
predvidoma bo sledila prodaja delnic.  
 

MESNINE BAUMAN, d.o.o. 
 Lastništvo: 32,002% 

 
NOVOTEKS TKANINA, d.d. 

 Lastništvo:15,527% oz. 84.562 delnic 

  
SKIMAR, d.o.o. 

 Lastništvo:13,541% 
 
SMREKA, d.o.o. 

 Lastništvo: 27,474% 
 

SONČNI DOM, d.o.o. 
 Lastništvo: 24,949 % 
 Terjatve: 0 SIT 

 
STILLES, d.d. 

 Lastništvo: 39,243 % oz. 269.864 delnic 
V letu 2005 bo ponovni postopek prodaje delnic druţbe.  
 

TVT, d.d. 
 Lastništvo: 70,451 % oz. 542.312 delnic  

 Terjatve: 0 SIT 
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Na skupščini druţbe TVT, d.d. je bil sprejet predlog za 52% zniţanje osnovnega 

kapitala za kritje izgube (iz 1.125.937 delnic zniţanje na 542.312 delnic). 
 

TVM, d.o.o. 
 Lastništvo : 39,547 % 

V podjetju se je dne 03.03.2004 pričel postopek prisilne poravnave. DSU je 

prijavila terjatve v višini 654.153.347,83 SIT (glavnica in obresti). Prisilna 
poravnava je dne 26.08.2004 postala pravnomočna. Prijavljena terjatev se je 

konvertirala v poslovni deleţ, tako da je DSU pridobila nov poslovni deleţ v 
nominalnem znesku 373.801.913,05 SIT, kar znaša 11,348% osnovnega 
kapitala. Do 31.12.2004 spremembe še niso evidentirane v sodnem registru. 

 

TVI MAJŠPERK, d.o.o. v stečaju   

 Lastništvo:11,31% 
Druţba v stečaju od 17.07.2004.  
 

UNIOR, d.d. Zreče    
 Lastništvo:0,402 % oz. 9.395 delnic 

Unior Zreče  - postopek prodaje bo v letu 2005.  
 

 
1.4.2. Svetovalne storitve 
 

 
Druţba DSU del svojih prihodkov realizira na trgu, predvsem s svetovalnimi 

storitvami, in sicer:  

- ocenjevanje vrednosti: podjetij, nepremičnin, premičnin ... 
- svetovanje pri nakupih, prodajah, prevzemih in zdruţitvah druţb – celovit 

postopek  

- svetovanje pri prestrukturiranju podjetij – poudarek na prisilnih poravnavah, 
finančni reorganizaciji 

- pomoč pri pridobivanju drţavnih pomoči 
- izdelava strateških in poslovnih načrtov  
- vodenje druţb – pogodbe o poslovodenju, prokure 

- vodenje likvidacij podjetij  
- svetovanje s področja poslovnih financ  

- svetovanje  s področja kontrolinga  
- svetovanje na področju kadrovskega managementa  
- pravne storitve 

- priprava in izvedba programov kadrovske prenove v podjetjih 
- priprava in izvedba programov izobraţevanja in usposabljanja v gospodarskih 

druţbah 
- priprava in izvedba programov s področja komunikacij 

DSU je pridobil nekaj naročil za izdelavo cenitev podjetij, vodi likvidacijske 

postopke in postopke za prodaje podjetij. 

Poslovodenje v letu 2004 v druţbi Paloma, d.d. (prokura) in v druţbi Finsa d.o.o.. 
V letu 2004 zaposleni v DSU vodijo likvidacije druţb kot likvidacijski upravitelji v 
Dekorativni, Lesni industriji Idrija, Varnosti Vastor, Industrijski biro, Merx, 
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Tovarna dušika Ruše in SOP. Izveden je bil prvi del aktivnosti za prodajo 

večinskega paketa delnic Palome d.d. za Kapitalsko druţbo in Slovensko 
odškodninsko druţbo (cenitev, finančni in pravni pregled, vodenje prodaje).  

Realizirana naloga pri vodenju prodaje hčerinskih druţb RTH d.o.o. (izdelana je 
bila cenitev druţbe, pravni in organizacijski pregled ter informacijski 
memorandum) in zaključena  naloga na prvi fazi za prodajo druţbe PGP d.o.o. 

(izdelana je bila cenitev, pravni pregled in informacijski memorandum). Izdelani 
so bili programi za prijavo na javne razpise, ki predstavljajo potencialni finančni 

vir oz. drţavno pomoč za realizacijo programa  za druţbe VEGA d.o.o., Tiskarna 
Ljubljana d.d. in Siteep.  

DSU zaračunava najemnino Agenciji za kmetijske trge, Kompas International 

(Štefanova), Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo je bila zaračunana 
najemnina do 6.5.2004. 

Realizacija svetovalnih storitev: 
 

 BESEDILO PLAN 2004 deleţ 1.1. do 31.12.04 deleţ 

 PRIHODKI V SIT  V SIT  

1 POSLOVODENJE PODJETIJ 13.021.000 16 15.220.877 14 

2 VODENJE LIKVIDACIJ. POST.IN DRUGIH 26.402.000 30 38.468.759 35 

3 NAJEMNINE ZA POSL.PROST.IN OPREMO 26.526.000 30 41.027.906 38 

4 SVETOVALNE STORITVE 15.436.000 16 7.893.424 7 

5 OSTALE STORITVE 6.758.000 8 6.572.458 6 

 SKUPAJ 88.143.000 100 109.183.424 100 

 INDEKS 100  124  
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1.5.  Javna in pogodbena pooblastila 
 

 Izpeljava privatizacijskih postopkov še neolastninjenih podjetij v skladu z 
zakonom ZZLPPO (Zakon o zaključku lastninjenja) 

 Prenos premoţenja na podlagi 6. člena 

 Urejanje denacionalizacijskih zahtevkov 
 Upravljanje z deleţi in delnicami podjetij ter drugim premoţenjem, ki je 

ostalo po izpeljanih privatizacijskih postopkih 
 Urejanje premoţenjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo in 

Republiko Hrvaško 

 Urejanje premoţenjsko pravnih razmerij pri podjetjih, ki imajo premoţenje 
v republikah bivše SFRJ, Iraka, Kube ter Ljudske republike Angole 

 

1.5.1. Izpeljava privatizacijskih postopkov v skladu z zakonom 
ZZLPPO (Zakon o zaključku lastninjenja) 

 
V skladu s 13. členom zakona mora DSU izvesti privatizacijo še v vseh tistih 

podjetjih, kjer to ni bilo moţno, bodisi zaradi toţb ali denacionalizacijskih 
zahtevkov. 

 
Stanje na projektih: 

 
NAZIV DRUŢBE deleţ % OPOMBE 

ATAC, d.o.o. Ljubljana  Prenos deleţa na KAD, SOD 

AGROEMONA Domţale d.o.o. 1,61 Za denacionalizacijo 

GEOPLIN d.o.o., Ljubljana 0,28 pridobljen na podlagi toţbe, dve toţbi sta še v teku 

G&P HOTELI BLED d.o.o. 3,83 za denacionalizacijo (2,28%), ostalo ostanek interne 
razdelitve 

RIBE MARIBOR d.o.o. 29,47 za denacionalizacijo (19,61%) in naravne znamenitosti 
(9,86%) 

ADRIA, turistično podjetje Ankaran d.o.o 94,00 za denacionalizacijo (10,21%), ostalo za prodajo. Na 
podlagi sklepa sodišča  je prepovedano razpolaganje s 
poslovnim deleţem. 

SKIMAR d.o.o. 13,54 toţbe s strani druţb, ki so kupile deleţ za certifikate 

GIO, D.o.o. 44,074 pritoţba na sklep o privatizaciji na MG  

METALKA COMMERCE, d.o.o. 100,00 Privatizacija , pritoţba na MG, ostalo prodaja 

ABC AGROHIT d.o.o. TRBOVLJE 10,88 prenos na KAD in SOD dne 14.1.2005 pogodba 

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o. LJ 7,712 pritoţba na MG na  sklep o privatizaciji 

ONA ON NOTRANJA TRGOVINA d.o.o. LJ 0,669 Za denacionalizacijo 

POSLOVNI SISTEM ZA AVTO d.o.o. LJUBLJANA 20,00 Za denacionalizacijo, prenos na KAD in SOD 

TERME MARIBOR d.d. 1,20 za denacionalizacijo 

AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA d.d. 
Murska Sobota 

47,30 Predlog za povečanje »druţbenega kapitala« na podlagi 
odločbe takratne SDK; ni registriran na sodišču 

PROD, d.o.o., Ljubljana 100,00 Predvideno zaprtje separacije,črpanje gramoza v 
gramoznici Staneţiče in začetek likvidacije konec leta 
2006 

PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ D.O.O. 3,763 Prodaja deleţa  

STOL d.d. Kamnik 97,30 Privatizacija  

 

ATAC, d.o.o. 
Pogodba o prenosu poslovnega deleţa (SV-1555/2004) z dne 5.5.2004 – interna 
razdelitev, 0,10958% osnovnega kapitala, Pogodba SV-1625/2004 z dne 

11.5.2004 – interna razdelitev, prenos deleţa 0,0097% osnovnega kapitala in 
Pogodba o brezplačni odsvojitvi poslovnega deleţa druţbe Atac, d.o.o. (SV-

2467/2004) z dne 21.7.2004 – 9,94 % deleţ na KAD,d.d. in 9,94% na SOD,d.d..  
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AGROEMONA DOMŢALE, d.o.o. 

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleţa, 1,436% osnovnega kapitala druţbe 
druţbi Agroemona d.o.o. - Notarski zapis SV 3210/2004 z dne 8.10.2004. 

 
PROJEKTIVNO PODJETJE KRANJ, d.o.o. 
Pogodba o prodaji in nakupu poslovnega deleţa z dne 19.11.2004 (SV-

3713/2004), na druţbo Projektivno podjetje Kranj, d.o.o. se prenaša 8,067% 
deleţa. Na DSU ostaja še 3,763% deleţ. 

 
STOL, d.d. 

 Lastništvo: 97,30 % 

Pogodba o neodplačnem odstopu nepremičnin za druţbo Stol, d.d. Kamnik v 
višini 330.000 EUR v tolarski protivrednosti na dan 31.12.2003. Kupnina za 

nepremičnine se poravna s pobotom dela terjatve iz Pogodbe o najemu 
dolgoročnega posojila št. 061/02-1 z dne 18.1.2002. DSU, d.o.o. je neodplačno 
prenesel na RS, MG nepremičnino. RS MG pa neodplačno prenese na Občino 

Kamnik.  
 

Še edina delujoča hčerinska druţba Stol Pisarniški stoli d.o.o. posluje uspešneje, 
vendar se tudi v njej kaţejo rezultati recesije (niţja prodaja predvsem na 

nemškem trgu). Pripravljen je bil razpis za prodajo Pisarniških stolov. Edini 
potencialni kupec je bil ţe obstoječi druţbenik Stolček d.o.o.. Pogodba ni 
podpisana, ker kupec še ni uspel zagotoviti ustreznega financiranja nakupa 

(problem financiranja nakupa zaradi denacionalizacijskih postopkov). 

 

PEKO, d.d. 
SRD, d.d. v likvidaciji je pridobila 245.876 navadnih imenskih delnic in jih  je 
neodplačno odstopila Republiki Slovenija - Ministrstvo za gospodarstvo.  Pogodba 

o neodplačnem odstopu nepremičnin št. DSU-02/2004-IN z dne 17.12.2004 na 
Republiko Slovenija in nato na občino – SV 1170/04. 

 

 

1.5.2. Prenos premoţenja na podlagi 6. člena 

 
- Brivsko frizerski salon »Nada«, d.o.o., Radovljica 

- FIT, Fizično in tehnično varovanje, d.d., Ljubljana – potencialni prenos 
- Gozdno gospodarstvo Breţice, d.o.o., Breţice – potencialni prenos 
- Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. – potencialni prenos 

- GIVO Ljubljana, druţba za gradnjo, inţeniring in vodenje investicij, d.o.o. 
- Hmezad Kmetijstvo Ţalec, d.d. – v stečaju 

- Ilirija, trgovina, d.d., Ilirska Bistrica – potencialni prenos na Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov 

- Konstruktor, splošno gradbeno podjetje, d.d., Maribor – potencialni prenos 

- KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana 
- Ljubljanske mlekarne, d.d.  – nepremičnine - varovana kulturna dediščina, 

predlog, da se prenesejo nepremičnine v posest občine Vrhnika 
- Meja, kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. – prenos lastninske pravice  
- Mercator Kmetijsko gospodarstvo Kočevje, d.o.o. (pravni naslednik je 

druţba Mesnine deţele Kranjske, d.d.) – stanovanja prenesena na občino 
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Kočevje ţe leta 1993, zemljišče pa na Sklad KZG leta 1994 (ni listin o 

prenosu na občino). 
- Obrtno podjetje Kranj, d.o.o. – potencialni prenos, sporno lastništvo 

nepremičnin 
- Projektivno podjetje Kranj, d.o.o. – ni ugotovljeno dejansko stanje 

lastništva 

- SAP Servo, d.d., Ljubljana - izdelana ocena vrednosti nepremičnin 
- ZARJA, montaţa - elektronika – inţeniring, d.d., Kamnik – sklep o izbrisu 

(Ur. l. RS, 90/2000, 05.10.2000) 
 
D.S.U. je nadaljevala z ugotavljanjem premoţenja, ki je predmet prenosa po 6. 

členu ZZLPPO. Tako smo dne 11.06.2004 od Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov pridobili informacijo, da v primeru AERODROM Ljubljana, d.d. in VELE, 

d.d., Domţale obstaja temelj za potencialni prenos premoţenja na D.S.U., v 
skladu s 6. členom ZZLPPO. Za Mlinotest Ajdovščina so bili 5.5.2004 prejeti 
dokazi, da ni potrebno ukrepati v skladu s 6. členom, za PUV Nizke in vodne 

gradnje Celje, d.d. je bilo ugotovljeno, da gre za odnos med podjetjem, občino in 
Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov.   

 
Glede na posamezen primer so bili potrebni različni ukrepi, in sicer: 

 pridobivanje ustrezne dokumentacije,  
 vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo in urejanje razmerij z 

dosedanjimi najemniki,  

 predhodna razrešitev sodnih postopkov.     
 

Predlog za vpis lastninske pravice SRD, d.d. – v likvidaciji je bil dne 04.05.2004 
podan v primeru Ljubljanskih mlekarn, d.d. (parc. št. 283/5, 283/6 in 289/2, 
vl.št. 609, k.o. Verd). 

 
 

1.5.3. Urejanje denacionalizacijskih zahtevkov 
 
1.5.3.1. ZAVAROVANJE LASTNIŠKEGA DELEŢA 

 
V času veljavnosti ZLPP je v skladu s 14. členom zakona 91 podjetij preneslo na 

SRD poslovni deleţ oziroma delnice, rezervirane za denacionalizacijske 
upravičence. V času obstoja SRD so bili zaključeni postopki pri 29 podjetjih. 
 

Ker je dne 07.05.2004 pričel veljati zakon o prenosu javnih pooblastil iz SRD na 
druţbo D.S.U. d.o.o., smo druţbe, v katerih imamo rezervirane poslovne deleţe 

za denacionalizacijske upravičence, pisno obvestili o spremembi lastništva 
poslovnih deleţev. Hkrati smo spremenili lastništvo delnic – rezerviranih za 
denacionalizacijske upravičence v Klirinško depotni hiši.   

 
Preverili smo računalniško evidenco stanja delnic posameznega podjetja, ki 

izhaja iz privatizacijskih postopkov, z dejanskim stanjem po dokumentaciji v 
arhivu in pri podjetjih. Ugotovljeno je bilo, da posamezna podjetja niso sproti 
obveščala SRD o zaključenih denacionalizacijskih postopkih, zato smo jih 

zaprosili, da predloţijo ustrezno dokumentacijo.  
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Na podlagi preveritve dokumentacije in posameznih popravkov stanj  ima druţba 

D.S.U. d.o.o poslovne deleţe in delnice rezervirane za denacionalizacijske 
upravičence pri naslednjih podjetjih:    

  
 

Zap.št. Mat.št Družba Št.delnic Nom.vr. Prod.vr. Št.delnic 

      31.12.2004 

1 5146984 Agrokombinat Maribor, d.d. 11.606 1.000 1.218 11.606 

2 5097053 Alpetour Potovalna agencija , d.d. 11.491 2.000 2.500 11.491 

3 5043794 Beti, d.d. Metlika 20.694 4.000 5.160 20.694 

4 5042801 Cinkarna Celje, d.d. 2.149 6.000 7.966 2.149 

5 5026431 Delikatesa, d.d. Ljubljana 1.986 4.000 5.998 1.986 

6 5254132 Steklarna Hrastnik, d.d. 38.598 1.000 1.250 38.598 

7 5033187 Embalaţa, d.d. Maribor 22.013 1.000 1.200 22.013 

8 5060788 Farma Stična, d.d.  29.301 1.000 1.546 29.301 

9 5048664 Fructal, d.d. Ajdovščina 1.462 1.000 1.038 1.462 

10 5001170 Daj – Dam gostinsko podjetje, d.d. 2.559 2.000 2.222 2.559 

11 5074894 GRADIS GP Jesenice 9.974 2.000 2.500 0 

  Gradis Skupina G, d.d.  10.000 10.500 2.112 

12 5001382 HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d. 46.554 1.000 1.000 46.554 

13 5033632 Imgrad Ljutomer, d.d. 29.627 1.000 1.000 29.627 

14 5074614 Ingrad Koncern Celje, d.d. 1.425 10.000 12.500 1.425 

15 5042097 IZR, d.d. Škofja Loka 1.608 1.000 1.580 1.608 

16 5040043 Jelovica, d.d. Škofja Loka 25.299 1.000 1.000 25.299 

 5043247 Skupina KIK Kamnik d.d. 2.391 1.000 3.606 0 

17 5053447 Kino Sora d.o.o. 642 10.000 12.500 642 

18 5038251 KLI Logatec, d.d. 7.653 1.000 1.000 7.653 

19 5132614 Kolinska, d.d. Ljubljana 2.533 1.000 1.065 2.027 

20 5860555 Totra tekstil  1.000 1.000 8.431 

21 5157714 Kovina, d.d. Šmartno 31.871 1.000 1.310 31.871 

22 5072166 Kovinska Bled, d.d. 5.402 1.000 1.068 5.402 

23 5038057 SVEA, d.d. 4.822 1.000 1.250 4.822 

24 5316766 Liko Vrhnika, d.d. 66.376 1.000 1.202 66.376 

25 5284619 LTH Škofja Loka, d.d. 55 10.000 13.018 55 

 5035333 Mariborska livarna Maribor, d.d. 29.304 1.000 1.314 0 

26 5025648 Lesnina d.d. Ljubljana 146 10.000 16.080 146 

27 5015456 MLAJ Zadobrova d.o.o. 18.282 1.000 1.000 18.282 

28 5033942 Mlinostroj, d.d. Domţale 7.418 1.000 1.000 7.418 

 5034213 Motvoz, d.d. Grosuplje 920 4.000 5.750 0 

29 5033721 Papirnica Vevče, d.d. 50.820 1.000 1.000 50.820 

30 5141966 Perutnina Ptuj, d.d. 7.586 1.000 1.000 7.586 

31 5049318 Pivovarna Laško, d.d. 170.851 1.000 876 170.851 

32 5072000 Kristal Maribor, d.d. 6.162 1.000 1.000 6.162 

33 5048877 PPS – Pekarne Ptuj, d.d. 1.160 10.000 13.296 1.160 

34 5035856 Elan Bikes, d.d. 509 1.000 88.776 509 

35 5035830 Saturnus embalaţa, d.d. 1.865 10.000 13.854 1.865 

36 5129451 Semesadike Mengeš, d.d. 44.607 1.000 1.084 44.607 

37 5005710 Slovenijales Ljubljana, d.d. 239 10.000 13.972 239 

38 5005965 Stolarna Dobrepolje d.d. 36.426 1.000 606 36.426 

39 5005817 SORA Medvode, d.d. 8.609 1.000 1.404 8.609 

40 5198046 SCT, d.d.  5.000 7.494 9.760 

41 5045657 Steklarna Rogaška, d.d.  1.000 1.000 6.360 
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42 5015553 TIKO Trţič d.o.o. 4.009 2.000 2.500 4.009 

43 5043093 TKI Hrastnik, d.d. 39.694 1.000 1.186 39.694 

44 5034248 ŠEŠIR, d.d. Škofja Loka 31.948 2.000 2.596 25.558 

45 5040060 Trgovina Novoteks d.o.o. 2.521 1.000 1.000 2.521 

46 5132347 VINO Breţice, d.d. 4.141 1.000 1.322 1.139 

47 5102294 Ţito Intes d.d. 159.456 1.000   159.456 

48 5391814 Ţito d.d.  10.000 12.960 52 

49 5040116 Novoteks Tkanina, d.d.  1.000 1.000 17.741 

 

 

Ostaja še 49 podjetij, pri katerih niso zaključeni vsi denacionalizacijski postopki.  
 
Spremembe v letu 2004: 

 
 Pogodba o brezplačni odsvojitvi 506 delnic druţbe Kolinska, d.d. (253 

delnic na KAD in 253 delnic na SOD). Delnice H se spremenijo v G. 
Denacionalizacijski postopek pravnomočno končan. Pogodba KAD-SOD 
1/04, Ljubljana 20.12.2004. Kolinska - upoštevana pogodba 10% na SOD 

in KAD - v evidenci še ostanek 2.027 delnic 
 Pogodba o brezplačni odsvojitvi delnic druţbe Šešir, d.d. Škofja Loka. 

Zavrnjena zahteva za denacionalizacijo, odločba MG. Delnice razreda H se 
spremenijo v delnice razreda G.  Odsvojitelj DSU 6.390 delnic, KAD 3.195 
delnic in SOD 2.195 delnic. Pogodba KAD-SOD 2/04 z dne 20.12.2004. 

Pogodba  10% na SOD in KAD upoštevana - v evidenci še ostanek  25.558 
delnic  

 Pogodba o brezplačni odsvojitvi delnic Motvoz, d.d. Grosuplje. Pogodba 
KAD-SOD 3/04 z dne 20.12.2004. DSU odsvaja 762 delnic (na KAD 381 
delnic in SOD 381 delnic). Zahteva za denacionalizacijo delno zavrnjena. 

 Pogodba o prenosu delnic druţbe Agrokombinat Maribor d.d. SOD 01/04 z 
dne 24.05.2004. Na SOD je preneseno 33.729 delnic. 

 Pogodba o prenosu delnic druţbe Mariborska livarna Maribor d.d. SOD 
02/04 z dne 01.12.2004.  Prenos delnic druţbe Mariborska livarna Maribor, 
d.d. na SOD, d.d., prenaša se 29.304 rezerviranih delnic (navadne 

imenske delnice). Mariborska livarna - pogodba upoštevana - stanje 0 (ni 
več v evidenci). 

 Pogodba o prenosu delnic druţbe Motvoz, d.d. Grosuplje SOD 03/04 z dne  
20.12.2004, prenos 158 navadnih delnic druţbe Motvoz, d.d. na SOD, 

d.d.. Stanje 0 (ni več v evidenci). 
 Gradis GP Jesenice se je zdruţil v Gradis Skupino G. 
 Skupina KIK, Kemijska industrija Kamnik - upoštevana pogodba, D-2/04 

prenos delnic, stanje 0 (ni več v evidenci DSU). 
 SCT Ljubljana in Steklarna Rogaška sta dodatno vključena v 

evidenco (ugotovljeno v zadnjem tromesečju 2004). 
 Vino Breţice, d.d. - zaradi zniţanja osnovnega kapitala se je zniţalo število 

delnic. 

 Ţito d.d. - 52 delnic oznake G je bilo prvotno v tabeli ostanek notranjih 
odkupov - po pregledu spisa je bilo ugotovljeno, da gre za delnice H -

rezervirane za denacionalizacijske upravičence.   
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1.5.3.2. ZAVAROVANJE SREDSTEV 
 

Do sedaj je bilo na podlagi 9. odstavka 51. člena ZZLPPO sklenjenih 35 pogodb o 
prodaji in nakupu nepremičnine (v letu 1998 ena pogodba, v letu 1999 pet 
pogodb, v letu 2000 tri pogodbe, v letu 2001 ena pogodba, v letu 2002 deset 

pogodb, v letu 2003 sedem pogodb ter v letu 2004 osem pogodb).  
 

Upravne enote smo obvestili o uveljavitvi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in 
obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o prenehanju Agencije Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS št. 50/04), na podlagi 

katerega so se vsa pooblastila in pravice Slovenske razvojne druţbe, d.d. – v 
likvidaciji s področja lastninskega preoblikovanja druţbene lastnine, privatizacije 

in denacionalizacije, določene z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi ter 
z njimi povezano premoţenje, prenesla na D.S.U., druţbo za svetovanje in 
upravljanje d.o.o.. Hkrati jih v tem dopisu pozivamo, da nam odgovorijo, v 

kakšni fazi so denacionalizacijski postopki, ki se vodijo pri njih in navedejo, kako 
so se postopki končali, če so se pravnomočno zaključili. V kolikor iz odgovorov 

UE ugotovimo, da so podjetja izločila nepremičnine, upravičenci pa so prejeli 
obveznice, podjetja pozovemo k odkupu izločenih nepremičnin. 

 
Zavarovanje sredstev 

 

    Realizacija v letu 2004 

1 Alpkomerc Tolmin, Cankarjeva 7a Prodano december 2004  

2 Alpkomerc Tolmin, Cankarjeva 7 Ni realizirana prodaja, ni bilo ponudb 

3 Gostinstvo Bela Krajina (Hotel Lahinja)* razpis objavljen dne 14.09.04 , ni prodano 

4 Slovenijavino d.d. Ljubljana sluţnostna pogodba i podpisana, z.k. dovolila dali 

5 Ljubljanske mlekarne d.d. Maribor razpis objavljen dne 22.09.04 

6 MIP d.d. Nova Gorica dne 17.08.04 poslana ponudba za odkup  

7 Oljarna d.o.o. Fram javna draţba bo v mesecu oktobru 

8 KRUH-PECIVO Maribor s KZ Rače podpisana pogodba plačilo do 31.10.04 

9 Tekstil d.d. Ljubljana nove cenitve še niso posredovali 

10 SGP Trţič dne 21.09.04 poslana ponudba za odkup 

11 Koroška trgovina d.d. razpis objavljen dne 22.09.04  

12 TIKO Trţič dne 21.09.04 poslana ponudba za odkup 

13 Opekarna Novo mesto čakamo na odgovor podjetja, kaj bodo storili 

14 Vino Breţice   

15 Radenska radenci Pravnomočna odločba 

16 Gostinsko podjetje Lj ( kamp Jeţica)  

 
 

Glede na plan za leto 2004 sta iz seznama izvzeti podjetji Moda Celje in Nama, 
ker sta bila postopka zaključena oz. premoţenje prodano in plačano. Vključeni so 
štirje novi primeri (ni še pogodb), poslane so bile ponudbe (Tiko, SGP Trţič, 

MIP). 
 

 Alpkomerc Tolmin, prodaja v decembru 2004, pogodba št. Dnep-7/04 z dne 
15.12.2004, prodano kupcu Milojka Syed. 

 Alpkomerc Tolmin, na razpis ni bilo ponudb za odkup, do prodaje bo sklenjena 

najemna pogodba. Pogodba je v podpisu.  
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 Gostinstvo Bela Krajina, Hotel Lahinja, ponovno bo objavljen razpis. 

 Slovenijavino, d.d. Ljubljana, podpisana sluţnostna pogodba, novelacija 
cenitve je izdelana, nato razpis.  

 Ljubljanske mlekarne d.d. Maribor. Pogodba o prodaji podpisana dne 
25.01.2005, prodano kupcu GIM d.o.o.. 

 Kruh –Pecivo Maribor, prodano. Pogodba podpisana 25.08.2004, kupec KZ 

Rače, plačilo 02.11.2004. 
 Tekstil d.d. Ljubljana, pogodba podpisana 21.12.2004, kupnina plačana 

27.12.2004. 
 SGP Trţič d.d., pogodba podpisana 23.12.2004, kupnina plačana 05.01.2005. 
 Koroška trgovina d.d., Prodajna pogodba 041/04-46 podpisana dne 

16.11.2004 z Občino Ribnica - kupec, kupnina plačana 06.10.2004.  
 Tiko Trţič, sklep o dokapitalizaciji sprejet, prenos poslovnega deleţa na SOD 

še ni bil izvršen. 
 Vino Breţice, ponudba v izdelavi. 
 Radenska Radenci, pravnomočna odločba, dali bomo ponudbo za odkup. 

 Gostinsko podjetje Ljubljana, kamp Jeţica, za ponudbo moramo pridobiti še 
eno denacionalizacijsko odločbo. 

 Tekstil, d.d. Ljubljana, prodaja nepremičnine 17.12.2004. 
 Veletekstil, d.d., Ljubljana. Pogodba podpisana 26.01.2005, kupnina še ni 

plačana. 
 

Podjetja imajo po zakonu 60 dni časa, da odgovorijo, ali sprejmejo ponudbo ali 

ne. Pri Opekarni Novo mesto je bila izdana nova odločba v postopku 
denacionalizacije, ki je pravnomočna. Prejšnja odločba je glasila na izročitev 

delnic, ki jih podjetje in SRD nista imela, po novi odločbi pa upravičenci prejmejo 
obveznice SOD, d.d., nepremičnina pa se mora najprej ponuditi podjetju v 
odkup.  Ponudba za odkup je bila poslana dne 25.01.2005.  Po ZZLPPO  se mora 

podjetje odločiti v 60 dneh. Če se podjetje v tem roku ne odloči za odkup, mora 
DSU posredovati novo ponudbo za dokapitalizacijo. Rok za sprejem take 

odločitve je 90 dni. V primeru neodločitve podjetja DSU prične postopke za 
prodajo. 
  

 
1.5.4. Upravljanje z deleţi in delnicami podjetij ter drugim premoţenjem, 

ki je ostalo po izpeljanih privatizacijskih postopkih 
 
                                                                                                                            

Zap.št. Mat.št Družba Št.delnic Oznaka Nom. Prod.vr. Št.delnic 

     Vredn.  31.12.2004 

1 5071909 ETP Kranj d.d. 4.402 R 1.000 1.380 4.402 

2 5004683 Emona Blagovni center, d.d. 93.463 G 1.000 1.334 19.689 

3 5067995 VODI Gorica d.d. 7.926 G 1.000 1.250 7.926 

4 5283973 Hotel Creina Kranj d.o.o. 21.615 G 1.000 1.000 21.615 

5 5004861 Hotel Evropa, d.d. Celje 9.582 G 1.000 1.278 9.582 

6 5004624 Hotel Kompas Bohinj, d.d. 104 G 1.000 1.000 104 

7 5036640 IBI Kranj, d.d. 740 G 10.000 14.556 740 

8 5078008 IMP Klima Montaţa, d.d. 280 G 1.000 1.000 280 

9 5226384 IMP Telekom Ljubljana 11.664 G 1.000 1.406 11.664 

10 5074614 Ingrad, d.d. 9.262 G 10.000 12.500 9.262 

11 5174929 Iskra Transmission, d.d. Ljubljana 7.448 G 1.000 1.250 7.448 

12 5048257 Ljubljanske mlekarne d.d. 36.795 G 1.000  n.p. 36.795 
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13 5038189 Marles d.d. Maribor 55.106 G 1.000 1.000 55.106 

14 5025826 Manhold, d.d. 37.597 G 1.000 1.638 37.597 

15 5111153 Metalka Trgovina, d.d. 639.892 G 1.000 1.000 639.891 

16 5049130 Mladinska knjiga Zaloţba, d.d. 213.449 G 1.000 1.036 213.449 

17 5077117 Mostovna, d.d. Ljubljana 7.934 G 1.000 2.960 7.934 

18 5034213 Motvoz, d.d. Grosuplje 3.049 G 4.000 5.750 3.049 

19 5025249 MURKA Lesce, d.d. 29.929 G 2.000 2.500 29.929 

 5391814 ŢITO, d.d. 52 G 10.000 12.960 0 

20 5004071 Podjetje TRG d.o.o. Ljubljana 7.095 G 1.000 1.374 7.095 

21 5105706 Velo, d.d 19.119 G 1.000 1.250 19.119 

22 5005817 SORA Medvode, d.d. 8975 G 1.000 1.404 8.975 

23 5098319 Stanovanjsko podjetje Velenje d.o.o. 836 G 1.000 1.250 836 

24 5005574 Semenarna, d.d.  G 1.000 1.000 22.547 

25 5033837 Tekstilna tovarna Okroglica, d.d. 7.248 G 1.000 1.280 7.248 

 5005582 Veletrgovina Vema 118 G 4.000  4.000 0 

26 5042399 Termoplast Plama Podgrad  G 10.000 12.278 1.976 

27 5222125 ZIM zasnove in vodenje investicij, doo  G 10.000 17.784 174 

 

 
1.5.5. Urejanje premoţenjsko pravnih razmerij med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško 

 
V Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, št. 31/1999 je bil objavljen Zakon o 

ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi 
premoţenjsko pravnih razmerij, ki je bila podpisana dne 8.10.1999. 
  

V 10., 11. in 12. členu pogodbe so dogovorjene tudi pristojnosti oz. pravice in 
obveznosti SRD pri  izvajanju pogodbe: 

 ugotoviti obseg vloţenih sredstev v pravnih osebah in na tej podlagi višino 
kapitala pravnih oseb in lastninske deleţe vlagateljev; 

 skladno z določeno višino kapitala in lastniških deleţev  predlaga vpis 
sprememb v sodni register, če tega ne stori pravna oseba; 

 do določitve lastninskih deleţev mora DSU zaradi zaščite premoţenja in 

nadaljevanja dejavnosti začasno ustanoviti pravne osebe in skupaj s 
predstavniki HFP izvesti popis premoţenja. 

 
Za razreševanje obsega vloţenih sredstev v pravnih osebah, določanje 
lastninskih deleţev in razreševanje ostalih spornih zadev na podlagi določil 

pogodbe, je bila ustanovljena strokovna komisija, ki je sestavljena iz petih 
članov, ki jih je imenoval HFP (Hrvatski fond za privatizacijo) in 5 članov, ki jih je 

imenovala SRD d.d..  
 
V skladu s 3. členom Zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in 

Republiko Hrvaško o ureditvi premoţenjsko pravnih razmerij za izvajanje 
pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje. 

 
Ker je Okroţno sodišče v Ljubljani dne 22.06.2004 sprejelo sklep Srg 
2004/04707 o izbrisu Slovenske razvojne druţbe d.d. – v likvidaciji iz sodnega 

registra, je nastalo z datumom pravnomočnosti navedenega sklepa dne 
07.09.2004 vprašanje pravnega nasledstva Slovenske razvojne druţbe glede 

vseh pooblastil iz pogodbe.  
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Dne 28.06.2004 smo Ministrstvo za pravosodje, ki skrbi za izvajanje pogodbe, 

pisno obvestili o problematiki glede prenosa pooblastil in jih zaprosili, da 
vzpostavijo kontakt s pristojnimi organi Republike Hrvaške z namenom, da se na 

pravno formalen način dogovori in potrdi prenos pooblastil SRD iz pogodbe na 
druţbo D.S.U. d.o.o.. V nasprotnem primeru lahko pride do moţnega ugovora 
nepristojnosti v konkretnih zadevah. 

 
Ker z Ministrstva za pravosodje nismo prejeli nobene povratne informacije, smo v 

mesecu septembru 2004 po pravnomočnosti sklepa o izbrisu SRD, d.d. v 
likvidaciji iz registra, pisno urgirali in jih zaprosili, da nas seznanijo s svojim 
stališčem in postopkom ratifikacije navedene pogodbe. 

 
Dne 15.12.2004 je DSU prejela dopis Ministrstva za zunanje zadeve, s katerim so 

zaprosili za pripravo poročila o delu meddrţavne komisije za celotno obdobje 
delovanja. Poročilo je bilo posredovano dne 31.01.2005 Ministrstvu za 
pravosodje, Ministrstvu za gospodarstvo in Ministrstvu za zunanje zadeve. 

 
 

1.5.6. Urejanje premoţenjsko pravnih razmerij pri podjetjih, ki imajo 
premoţenje v republikah bivše SFRJ, Iraka, Kube ter Ljudske 

republike Angole 
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja so 

podjetja pred lastninjenjem pri izdelavi otvoritvene bilance za opredmetena 
osnovna sredstva in dolgoročne finančne naloţbe v republikah nekdanje 

Jugoslavije lahko zmanjšala svoja sredstva do višine knjigovodske oziroma bruto 
vrednosti naloţb. Prav tako so lahko zmanjšala svoja sredstva do višine bruto 
terjatev v republikah nekdanje Jugoslavije, Iraka, Kube in Ljudske republike 

Angole. 
 

Podjetja so vzpostavila izvenbilančno evidenco sredstev na osnovi podpisane 
Pogodbe o vzpostavitvi izvenbilančne evidence sredstev in pogojnih obveznosti 
do RS, ki velja pet let. Med ostalim določa, da mora podjetje v primeru prodaje 

navedenih sredstev izpolniti denarno obveznost do RS v višini prejete kupnine. 
Če podjetje v petih letih od dneva sklenitve pogodbe sredstev ne proda, izterja 

ali jih prične gospodarsko izkoriščati, je dolţno opraviti cenitev sredstev.  
V celotnem obdobju je bilo podpisanih 128 dogovorov o prekinitvi pogodbe in 
sklenjenih 31 aneksov k osnovnim pogodbam.  
 

Brez aneksa ali dogovora 34 

Dogovori 128* 

Aneksi 31* 

Stečaji, likvidacije 20 

Ni obveznosti po pogodbi 2 

Pripojene druţbe 5 

Nezapadle pogodbe 0 

SKUPAJ 220 

 
Pripis: * evidenčno je sklenjenih 130 dogovorov in 32 aneksov, vendar so od tega 4 pripojitve  
(Ţito, Pekarna Krško, d.o.o., Ţito Imperial Krško, d.o.o., Ţito Pekarstvo in testeninarstvo, d.o.o.. 
Inles Hrast in Inles Trgovina sta se pripojila k Inles, d.d. Ribnica) 
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Alpina, d.d.  – v skladu s sklepom skupščine SRD, d.d. v likvidaciji (Vlada RS) z dne 16.03.2004,  

SV 183/04, je bila podpisana Pogodba o pobotu dela terjatve z nepremičnino, vzpostavljeno v 
izvenbilančni evidenci. Pogodba 042/04-0021, vrednost  69.683.570,08 SIT. 

 

 
1.6. Pregled nalog, ki so bile pred 07.05.2004 v pristojnosti Agencije RS 

za prestrukturiranje in privatizacijo in so bile po ZPPSRD prenesene na 
D.S.U., d.o.o. in izvršene v obdobju od 07.05.2004 do 31.12.2004 
 

Dne 07.05.2004 je stopil v veljavo Zakon o prenosu pooblastil, pravic in 
obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o prenehanju Agencije Republike 

Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (ZPPSRD, Ur. l. RS št. 50/2004). 
 
V skladu  s  5.  členom  ZPPSRD  so  z  dnem  njegove  uveljavitve  prešle  na 

D.S.U., d.o.o. pravice in obveznosti Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) iz naslova izrednih pravnih sredstev v 

zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij  in licencami ocenjevalcev vrednosti 
podjetij. 
 

 
1.6.1. Upravni postopki v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij  

 
Poleg postopkov, ki se vodijo na podlagi izrednih pravnih sredstev, so v zvezi z 
lastninskim preoblikovanjem podjetij nezaključeni tudi postopki, vezani na 

vloţena redna pravna sredstva, ki so na eni strani v pristojnosti organa prve 
stopnje ter na drugi strani v pristojnosti organa druge stopnje, to je Ministrstva 

za gospodarstvo, ki odloča o pritoţbah, vloţenih zoper odločitve 
prvostopenjskega organa. 
 

1.6.1.1. Izredna pravna sredstva – pristojnost organa prve stopnje 
 

V teh primerih je D.S.U. odločal o predlogih za obnovo postopkov lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ki so jih vloţili denacionalizacijski upravičenci zoper 
odločbe Agencije.  

 
1.6.1.2. Redna pravna sredstva – pristojnost organa prve stopnje  

 
a. Zadeve, ki so bile na podlagi odločb drugostopenjskega organa (Ministrstvo za 

gospodarstvo)  vrnjene prvostopenjskemu organu v ponoven postopek. 

 
Razlogi za vrnitev zadev v ponoven postopek so:   

- trditve denacionalizacijskih upravičencev, da so bili v kapitalu podjetij 
nepravilno rezervirani njihovi lastniški deleţi, ki so bili določeni  po začasnih 

odredbah 
- trditve denacionalizacijskih upravičencev, da je bilo v nasprotju z veljavno 

zakonodajo v lastninjenje vključeno tudi premoţenje, ki je bilo predmet 

njihovih denacionalizacijskih zahtevkov in predlogov za izdajo začasne 
odredbe. 

 
b. Izvedba ponovnih postopkov na podlagi sodb Upravnega sodišča RS, ki jih je 

le-to izdalo na osnovi vloţenih toţb, ki sta ju mag. Cvetka Peršak in dr. Viljem 

Rupnik vloţila zoper odločbe Agencije in Sveta Agencije o odvzemu licenc za 
vrednotenje podjetij. 
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1.6.1.3.   Reševanje pritoţb 
 

Na Ministrstvu za gospodarstvo (ki ima pristojnost organa druge stopnje – v 
nadaljevanju: ministrstvo) so v reševanju zadeve, ki so mu bile odstopljene kot 
pristojnemu organu v zvezi s pritoţbami zoper upravne akte Agencije, izdane v 

postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij ter zadeve, ki so mu bile s strani 
Upravnega sodišča RS vrnjene v ponovno odločanje. Nekaj zadev je še v 

reševanju tudi pri pristojnih sodiščih.  
 
D.S.U je ministrstvu posredovala arhivsko dokumentacijo, ki se nanaša na v 

nadaljevanju navedene postopke (pritoţniki: denacionalizacijski upravičenci, 
podjetje, fizične osebe):  

 TEOL Ljubljana  
 Daj – Dam Ljubljana  
 PROD Ljubljana  

 Kmetijski kombinat Ptuj  
 Slovenijales Ljubljana  

 Opekarna rudnik Breţice  
 Mizarsko podjetje Podpeč 

 
Ministrstvo je v letu 2004 izdalo naslednje odločbe: 
 TEOL Ljubljana  

 Daj – Dam Ljubljana  
 Moda Celje  

 Kovinska Bled  
 Opekarna rudnik Breţice  
 SGP Primorje Ajdovščina  

 Gradis IPGI Ljubljana  
 Grand hotel Union  

 Kmetijski kombinat Ptuj  
 
Ministrstvo za gospodarstvo je v obdobju od 2001 do 2004 v zvezi z vloţenimi 

pravnimi sredstvi zoper odločbe Agencije, ki so bile izdane v postopkih 
lastninskega preoblikovanja podjetij, izdalo tudi odločbe za: 

 Elektro Gorenjska Kranj  
 Koto d.d. Ljubljana 
 SCT Ljubljana 

 Ljubljanski kinematografi  
 

Ker so bile v vseh navedenih zadevah pritoţbe zoper odločbo Agencije vloţene še 
v času veljavnosti ZUP/86, je D.S.U d.o.o. na podlagi ugotovitve, da se ti 
postopki v skladu s 324. členom ZUP (Ur.l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04) 

vodijo in končajo po določbah ZUP/86, le-te odstopila v reševanje Ministrstvu za 
gospodarstvo z utemeljitvijo, da je dne 07.05.2004 začel veljati Zakon o prenosu 

pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o prenehanju 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 
50/04; ZPPSRD), ki je v 5. členu določil, da z dnem uveljavitve zakona Agencija 

preneha in da se na D.S.U. d.o.o. prenesejo le pravice in obveznosti Agencije iz 
naslova izrednih pravnih sredstev v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij 

in licencami ocenjevalcev vrednosti podjetij, določene z zakoni in na njihovi 
podlagi izdanimi predpisi, da pa zakon ni določil pristojnosti D.S.U. d.o.o. ali 
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drugega organa v zvezi z rednimi pravnimi sredstvi. D.S.U., d.o.o. je ugotovila, 

da po določbi 17. člena ZUP/86 v povezavi z določbo 1. odstavka 10. člena istega 
zakona ne obstajajo procesne predpostavke za vodenje postopka lastninskega 

preoblikovanja v podjetjih, na katere se nanašajo predmetne odločbe Ministrstva 
za gospodarstvo, saj za to ne obstoji veljavna zakonska podlaga. Posledično 
temu je ugotoviti, da je izrek odločbe Ministrstva za gospodarstvo neizvršljiv, 

zaradi česar je D.S.U., d.o.o., kot je bilo omenjeno ţe zgoraj, te zadeve odstopila 
v reševanje ministrstvu. 

 
1.6.1.4. Ostale naloge 
 

a. Izdajanje potrdil slovenskim podjetjem o vključitvi njihovega premoţenja na 
področju drugih republik bivše Jugoslavije (poslovni prostori in počitniški 

objekti) v premoţenje, ki je bilo predmet lastninjenja po Zakonu o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (v nadaljevanju ZLPP). Ta potrdila podjetja potrebujejo 
pri urejanju zemljiško-knjiţnega stanja teh nepremičnin. 

 
 Od 6.5.2004 dalje so bila izdana  potrdila  naslednjim podjetjem:  

- Kovinska industrija Ig  
- Konfekcija Komet Metlika  

- Tovarna pohištva Breţice (potrdilo je bilo izdano podjetju Novoles Novo 
mesto, ki je to podjetje prevzelo) 

- Primat Maribor  

- Hmezad Tovarna krmil Ţalec (potrdilo je bilo izdano podjetju Perutnina Ptuj, 
ki je to podjetje prevzelo) 

- Aero Celje 
- Termika Ljubljana 
- Lesnina Moderni interierji  

- LTH Škofja Loka  
- SGP Primorje Ajdovščina  

- Petrol Ljubljana  
- Steklarna Rogaška Rogaška Slatina  
- Gradis IPGI Ljubljana 

- Eta Kamnik 
- Bombaţna predilnica in tkalnica Trţič 

- Cestno podjetje Kranj 
 

Poleg potrdil o vključitvi premoţenja v lastninjenje tistih podjetij, ki so se 

preoblikovala po ZLPP, je DSU izdala tudi nekaj izjav, s katerim je sodiščem na 
področju drugih republik bivše Jugoslavije pojasnila, da nekatere pravne osebe 

(kot so: podjetja, katerih kapital je prešel na SRD, podjetja, nad katerimi je bil 
uveden stečaj, zdravstveni domovi...) postopka lastninjenja niso izvedla po ZLPP. 
 

b. Posredovanje pojasnil različnim pravnim osebam o posameznih dejstvih, ki se 
nanašajo na izvršene postopke lastninjenja (podatki, dokumenti in potrdila o 

lastninjenju). 
 

- občinam, upravnim enotam, 

- podjetjem, sodišču, 
- Agenciji za trg vrednostnih papirjev, 

- Slovenski odškodninski druţbi, d.d., 
- Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 
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- Ministrstvu za finance, 

- Arhivu Slovenije itd. 
 

c. Koordinacija dela komisije, ki je bila ustanovljena po Zakonu o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje ZVVJTO-UPB1 (Ur.l. RS št. 83/ 
22.8.2003- uradno prečiščeno besedilo, ki  obsega: zakon o vračanju vlaganj v 

javno telekomunikacijsko omreţje-ZVVJTO in zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje – 

ZVVJTO-A) za opravljanje strokovnih in tehničnih nalog na podlagi tega 
zakona. 
 

Komisija se je sestala na eni korespondenčni seji, na kateri so člani potrdili 
uskladitve in popravke tabel, ki jih je ministrstvo za informacijsko druţbo skupaj 

z »Javnim pozivom za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omreţje« objavilo v Uradnem listu št. 11 z dne 06.02.2004 
(10-11/6.2.2004). Tabele se nanašajo na: 

- višine priključnin na javno telekomunikacijsko omreţje v posameznih časovnih 
obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij,  

- prispevek za SIS v posameznih časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT 
organizacij  in  

- srednje tečaje Banke Slovenije oz. njene pravne predhodnice za preračun 
zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila priključnine. 

 Uskladitve je bilo potrebno izvesti, ker so bile v tabelah ugotovljene manjše 

napake.  
 

 
 

1.7. Realizacija plana investicij 

 
 

DSU d.o.o. je imela v planu za leto 2004 naslednje investicije: 
- klimatizacija poslovnih prostorov na Dunajski 160. Višina in dinamika 

investicije je odvisna od večinskega lastnika stavbe (samostojna – delna  ali 

celotna klimatizacija prostorov), 
- nabava opreme za objekt poslovna stavba Metalna v Mariboru. Za 

dokončanje in vselitev v objekt je potrebna še nabava pisarniške opreme za 
pritličje in prvo nadstropje. Ocenjena vrednost nabave je 24.000.000  
tolarjev, 

- nabava računalniške opreme za 1,5 mio SIT in manjše programske opreme 
ter zaščite omreţja za 1 mio SIT, 

- obnova fasade na stavbi na Štefanovi 15 v Ljubljani. Planiran strošek za DSU  
pribliţno 2.000.000 SIT. Natančna višina in dinamika bo odvisna od skupnega 
dogovora z ostalimi lastniki stavbe. 

Znesek investicij v letu 2004 ne bo višji od planirane amortizacije za leto 2004 v 
višini 46.700.000 tolarjev. 

 
 
Realizacija: 

- za klimatizacijo poslovnih prostorov na Dunajski 160 je bil v mesecu 
septembru izdelan projekt. 

- nabava opreme za objekt poslovna stavba Metalna v Mariboru je realizirana v 
višini 23.428.676,00 tolarjev. 
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- nabava računalniške opreme: nabava 10 računalnikov, štirih tiskalnikov, treh 

monitorjev in faks modema v skupni vrednosti 2.319.877,00 SIT, program 
poštna knjiga 82.961,00 SIT in tračni pogon Sony DDS3 140.300,00 SIT in 

preklopnik za serverje – VGA, tipkovnica, miška v  vrednosti 227.952,00 SIT. 
Skupaj realizacija 2.771.090,00 tolarjev. 

- obnova fasade na stavbi na Štefanovi 15 v Ljubljani. Izdali smo soglasje in 

pristopili k adaptaciji. 
 

Realizacija plana investicij: 
 

Besedilo Plan 2004 Realizacija Indeks 

 V SIT 1.1. do 31.12.2004  

Oprema poslovne stavbe Metalna MB 24.000.000 23.428.676 98 

računalniška oprema 1.500.000 2.355.369 157 

programska oprema in zaščita omreţja 1.000.000 415.721 42 

obnova fasade Štefanova 2.000.000 0 0 

klimatizacija poslovnih prostorov 18.200.000 11.718.000 64 

Skupaj 46.700.000 37.917.766 81 
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1.8. STVARNI VLOŢEK PO STANJU 1.1.2004 
 

 

  OCENJENA VREDNOST 

 PREDMETI STVARNEGA VLOŢKA SIT NA DAN 

  1.1.2004 

1 Neopredmetena in opredmetena osnona sredstva 54.443.219,00 

2 Terjatve 318.378.818,53 

3 Naloţbe v kapital podjetij in bank 1.611.008.975,95 

4 Naloţbe v obveznice 1.269.366.754,60 

5 Vrednostni papirji in certificirani depoziti 8.070.610.375,31 

6 Naloţbene nepremičnine in premičnine 188.358.617,01 

7 Dana posojila 1.367.351.536,42 

 SKUPAJ SREDSTVA 12.879.518.296,82 

   

1 Obveznosti iz naloţb v sanacijska podjetja 877.675.646,13 

2 Obveznosti za izdana poroštva 1.020.175.561,28 

3 Obveznosti iz prerekanih prijavljenih in toţenih terjatev 9.839.822.296,79 

4 Obveznosti iz priznanih nezapadlih prijavljenih terjatev 47.355.998,64 

5 Obveznosti iz posojil dobljenih pri drugih 441.696.941,40 

6 Obveznosti iz naslova Stanovanjskega zakona 236.690.300,00 

7 Druge obveznosti 84.213.658,19 

 SKUPAJ PRENESENE OBVEZNOSTI 12.547.630.402,43 

   

 Ocenjena vrednost stvarnega vloţka 331.887.894,39 

   

 Zabilančna sredstva 7.785.190.254,69 

 

 
Vrednost ocenjenega stvarnega vloţka, ki ga je Slovenska razvojna druţba, d.d. 
v likvidaciji po stanju na dan 1. januar 2004 v imenu in za račun Republike 

Slovenije namenila povečanju osnovnega kapitala druţbe D.S.U., druţbe za 
svetovanje in upravljanje, d.o.o. po določilih 452. in 411. člena Zakona o 

gospodarskih druţbah.  
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1.9. Doseganje plana izkaza poslovnega izida za leto 2004 

 

 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DSU, d.o.o.   

     

  PLAN REALIZACIJA  

 POSTAVKE LETO 2004 LETO 2004 indeks 

  V 000 SIT V 000 SIT  

1 2 3 4 5 

A Čisti prihodki od prodaje storitev 426.847 420.738 99 

a. storitve - likvidacija 82.300 81.384 99 

b. storitve - javna pooblastila 244.165 221.430 91 

c. poslovne storitve 88.143 106.435 121 

č. drugi prihodki od storitev 12.239 9.093 74 

d. prihodki od provizij - posojila, prenos VP, garancije  2.396  

B Drugi poslovni prihodki 452 4.163.447  

a. drugi poslovni prihodki  1.084  

b. sanacijske naloţbe – vloţek sv. 14  788.774  

c. p.p.p. okrepitev terjatev  478.775  

č. kapitalske naloţbe - okrepitev  974.488  

d. izdana poroštva  1.020.580  

e. odprava in poraba dolgoročnih rezervacij  899.745  

 KOSMATI DONOS 427.299 4.584.185  

C Stroški materiala in storitev 184.210 196.653 107 

1 Stroški materiala 17.541 18.901 108 

a. stroški energije 843 806 96 

b. stroški pisarniškega materiala in literature 5.349 5.340 100 

c. strokovna literatura 4.300 4.439 103 

č. stroški materiala stavbe (25%) 6.999 8.081 115 

d. drugi stroški materiala 50 235  

2 Stroški storitev 166.669 177.752 107 

a. prevozne storitve, pošta, telefon, vodi 8.791 8.743  

aa. zakup podatkovnih vodov  2.305  

b. stroški za sprotno in investic. vzdrţevanje OS 8.574 3.338  

c. povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 3.111 3.189  

d. najemnine 2.007 8.219  

e. stroški plačil.prometa,bančnih storit.,premije 2.824 5.676  

f. stroški intelektualnih in osebnih storitev 120.494 122.094 101 

 * zdravstvene storitve 925 1.543  

 * storitve izobraţevanja 5.804 5.370  

 * revizijske storitve 7.072 1.835  

 *odvetniške storitve 70.267 53.254  

 *pravno svetovanje 5.844 8.043  

 *notarske storitve 2.049 1.244  

 *cenitev podjetij 0 5.227  

 * izdelava in vzdrţev. računal. programov, opreme 11.364 9.515  

 * druge intelektualne storitve 2.185 1.190  

 * kurirske storitve 2.043 1.263  

 * stroški vzdrţevanja in varovanja  1.773 536  

 *storitve po sporazumu o zač.op.del 4.006 1.028  

 *svetovalne storitve 6.398 3.803  

 *storitve za Metalna ECCE 0 27.832  

 * druge storitve 764 411  

g. reprezentanca, reklame 2.272 3.263 144 

h. izplačila po avtorskih pogodbah 1.616 4.034 250 

i. izplačila po pogodbah o delu 0 339  

j. stroški storitev fiz.oseb(sejnine ) 1.442 1.560 108 

k. drugi prejemki 0 328  

l. komunalne storitve, nadomest.za ceste 121 542 448 

m. oglasi 5.365 5.463 102 
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n. stroški poslovne stavbe 25% deleţ 8.294 8.205 99 

o. druge storitve 1.758 2.759 157 

D Stroški dela 329.612 351.851 107 

a. Stroški plač in nadomestila 247.402 246.744  

b. dajatve na plače-prispevki in davek na plače 39.258 35.170  

c. stroški dodatno pokojninsko zavarovanje 2.868 8.102  

č. Drugi stroški dela, regres 40.084 61.835  

E Odpisi vrednosti 48.756 156.030 320 

a. Amortizacija 46.756 40.120 86 

b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obrat.sreds. 2.000 115.910  

F Drugi poslovni odhodki 19.426 99.672  

1 prispevki za stavbno zemljišče 556 746  

2 članarine zdruţenjem  961  

3 administrativne takse,sodni stroški 16.872 9.361  

4 druge storitve,stroški 167 36  

5 obdaritev otrok 1.831 781  

6 ostali stroški 0 18  

7 Drugi poslovni odhodki  87.769  

G.  Poslovni izid iz poslovanja -154.705 3.779.979  

H. Finančni prihodki 187.474 7.294.886  

1 Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev  1.435.670  

1.1. prihodki od obresti   896.350  

a. prihodki od obresti dolgoročnih kreditov  77.689  

b. prihodki od obresti kratkoročnih kreditov  57.868  

c. prihodki od obresti kratk. depozitov  112.502  

d. prihodki od zamudnihobresti  142.803  

e. prihodki od obresti iz posl VP  505.241  

f. prihodki od obresti-ostali  254  

1.2. Prihodki od prodaje kratkoročnih terjatev  296.692  

1.3. Prihodki od prevrednotenja-pozitivne tečajne r.  135.640  

1.4. Prevrednotov. Finan.prih. Iz naslova kratk.terjatev  101.837  

1.5. Drugi finančni prihodki  5.151  

2 Finančni prihodki iz deleţev  4.141.653  

2.1. Prihodki od dividend  43.560  

2.2. Prihodki iz poslovanja z vrednostnimi papirji  101.948  

2.3. Prihodki iz prodaje deleţev in drugih naloţb  183.249  

2.4. Prevrednot. Fin.prih. Iz naslova kapitalskih naloţb  3.812.896  

3 Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev  1.717.563  

3.1. zmanjšanje dolgoročnih rezervacij  1.031.808  

3.2. Prodaja dolgoročnih terjatev  234.524  

3.3. Prevrednotovalni f.prih. Dolgoročne terjatve  413.238  

3.4. prihodki od prevrednot.-pozitivne tečajne razlike  37.993  

I. Finančni odhodki 4.163 4.158.396  

1 odhodki za obresti  53.481  

2 drugi finančni odhohki  36.059  

3 odhodki -od prodaje finančnih naloţb,vp+cd  30.793  

4 povečanje dolgoročnih rezervacij iz nasl.toţb  3.367.686  

5 drugi finančni odhodki-zaklj. toţbe  36.059  

6 prevrednotovalni finančni odhodki-oslabitev  567.508  

7 odhodki prevred.terjatev-oslabitev  66.810  

8 razlika v poračunu (RS-srd-DSU) 1.1.do 31.5.04  0  

J. Davek iz dobička iz rednega delovanja 10.106 2.136.712  

K. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja 18.500 4.815.816  

L. Izredni prihodki 0 5.871  

M. Izredni odhodki 0 3.126  

N. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 18.500 4.818.561  

 Število zaposlenih 29 26,40  

 Število mesecev poslovanja 12 12  
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2. REVIZORJEVO POROČILO 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

 
RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2004 

 
 

3.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2004 
 

 

 (v tisocih tolarjev) Pojasnilo 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

SREDSTVA     

Stalna sredstva  7.716.827 4.431.041 370.116 

Neopredmetena dolgorocna sredstva 4.3.1. 131 0 2.996 

Dolgorocno odloieni stroski poslovanja  0 0 0 

Druga neopredmetena dolgorocna sredstva  131 0 2.996 

Opredmetena osnovna sredstva 4.3.2. 850.422 54.443 366.710 

Zemljisca in zgradbe  804.297 53.772 337.719 

- Zemljisca  50.595 16.595 0 

- Zgradbe  753.702 37.177 337.719 

Druge naprave in oprema  45.248 671 28.991 

Opredmetena osnovna sredstva v izdelavi  877 0 0 

Dolgorocne financne nalozbe 4.3.3. 6.866.274 4.376.598 410 

Gibljiva sredstva  14.221.074 8.192.626 384.413 

Poslovne terjatve 4.3.4. 2.654.140 318.379 66.481 

Dolgorocne poslovne terjatve  31.061 0 0 

Kratkorocne poslovne terjatve  2.623.079 318.379 66.481 

- Kratkorocne poslovne terjatve do kupcev  51.023 2.710 61.064 

- Kratkorocne poslovne terjatve do drugih  2.572.056 315.669 5.417 

Kratkorocne financne nalozbe 4.3.5. 11.538.716 7.874.247 312.051 

Doboroimetje pri bankah, ceki in gotovina 4.3.6. 28.218 0 5.881 

Aktivne casovne razmejitve 4.3.7. 221.086 255.851 4.257 

SKUPAJ SREDSTVA  22.158.987 12.879.518 758.786 

ZABILANČNA SREDSTVA 4.3.8. 28.741.920 7.785.190 0 
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(v tisocih tolarjev) Pojasnilo 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV     

Kapital 4.3.9. 5.858.699 331.888 675.676 

Vpoklicani kapital  433.988 331.888 102.100 

Osnovni kapital  433.988 331.888 102.100 

Kapitalske rezerve  465.008 0 437.633 

Rezerve iz dobicka  23.125 0 23.125 

Preneseni cisti poslovni izid  112.775 0 23.125 

Cisti poslovni izid poslovnega leta  4.818.561 0 89.651 

Prevrednotovalni popravki kapitala   5.242 0 42 

Splosni prevrednotovalni popravek kapitala  42 0 42 

Posebni prevrednotovalni popravek kapitala  5.200 0 0 

Rezervacije 4.3.10. 11.295.678 0 0 

Finančne in poslovne obveznosti 4.3.11. 5.003.508 12.547.630 83.110 

Dolgorocne financne in poslovne obveznosti  447.360 12.226.726 0 

Dolgorocne financne obveznosti do bank  0 0 0 

Dolgorocne financne in poslovne obveznosti do drugih  447.360 12.226.726 0 

Kratkorocne financne in poslovne obveznosti  4.556.148 320.904 83.110 

Kratkorocne poslovne obveznosti na podlagi predujmov  4.467 5.027 0 

Kratkorocne poslovne obveznosti do dobaviteljev  11.931 3.492 11.255 

Kratkorocne financne in poslovne obveznosti do drugih  4.539.750 312.385 71 .855 

Pasivne casovne razmejitve 4.3.12. 1.102 0 0 

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  22.158.987 12.879.518 758.786 

ZABILANČNE OBVEZNOSTI  28.741.920 7.785.190 0 
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3.2. Izkaz poslovnega izida za leto 2004 

 

 

 

(v tisočih tolarjev) Pojasnilo 1-12/2004 1-12/2003 

Čisti prihodki od prodaje 4.3.13 420.738 573.108 

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje  0 0 

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  0 0 

Drugi poslovni prihodki (s prevrednot. poslovnimi prihodki) 4.3.14. 4.163.447 224 

Kosmati donos iz poslovanja  4.584.185 573.332 

    

Stroški blaga, materiala in storitev 4.3.15. 196.653 106.662 

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala   18.901 16.537 

b) Stroški storitev   177.752 90.125 

Stroški dela  4.3.16. 351.851 310.955 

a) Stroški plač  246.744 231.217 

b) Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencem  8.102 2.608 

c) Stroški socialnih zavarovanj   35.170 37.389 

d) Drugi stroški dela   61.835 39.741 

Odpisi vrednosti  4.3.17. 156.030 37.216 

a) Amortizacija neopredmet. dolg. in opredmet. osn. sredstev  39.903 35.508 

b) Prevrednotovalni posl. odhodki opredmetenih osnovnih sredstev  217 458 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  115.910 1.250 

Drugi poslovni odhodki  4.3.18. 99.672 1.863 

Poslovni izid iz poslovanja  3.779.979 116.636 

    

Finančni prihodki iz deleţev  4.3.19. 4.141.653 0 

Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev  4.3.20. 1.717.563 0 

Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev  4.3.21. 1.435.670 15.392 

Finančni odhodki za odpise dolg. in kratk. finančnih naloţb 4.3.22. 634.318 0 

Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti  4.3.23. 3.488.019 2.071 

Poslovni izid iz rednega delovanja  6.952.528 129.957 

    

Izredni prihodki  4.3.24. 5.871 0 

Izredni odhodki  4.3.25. 3.126 10.106 

a) Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala  3.126 10.106 

b) Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala   0 0 

Poslovni izid zunaj rednega delovanja    2.745 (10.106) 

    

Celotni poslovni izid pred obdavčitvijo  6.955.273 119.851 

Davek iz dobička  4.3.26. 2.136.712 30.200 

Drugi davki, ki niso izkazani v drugih postavkah   0 0 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   4.818.561 89.651 
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3.3. Izkaz finančnega izida za leto 2004 

 

 
 Neposredna metoda – različica I (v tisočih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

A Finančni tokovi pri poslovanju     

a)  Prejemki pri poslovanju         

 Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 415.732   682.073   

  Drugi prejemki pri poslovanju 406.332   3.472   

  Skupaj 822.064   685.545   

b) Izdatki pri poslsovanju         

  Izdatki za nakupe materiala in storitev   283.975   122.601 

  Izdatki za plače in deleţe zaposlencev v dobičku   140.833   227.183 

  Izdatki za dajatve vseh vrst   303.113   181.140 

  Drugi izdatki pri poslovanju    520.315   5.658 

  Skupaj   1.248.236   536.582 

c) Prebitek prejemkov pri poslovanje (a manj b) ali prebitek izdatkov   426.172 148.963   

  pri poslovanju (b manj a)         

B. Finančni tokovi pri naloţbenju         

a) Prejemki pri naloţbenju         

  Prejemki od dobljenih obresti in deleţev v dobičku drugih 283.024   9.386   

  Prejemki od odtujitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0   0   

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 405   560   

  Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naloţb 1.924.613   0   

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naloţb 3.576.872   489.361   

  Skupaj 5.784.914   499.307   

b) Izdatki pri naloţbenju         

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev   100   4.681 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev   213.106   346 

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naloţb   0   0 

  Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naloţb   5.095.298   665.078 

  Skupaj   5.308.504   670.105 

c) Prebitek prejemkov pri naloţbenju (a manj b) ali prebitek izdatkov  476.410     170.798 

  pri naloţbenju (b manj a)         

C. Finančni tokovi pri financiranju         

a) Prejemki pri financiranju         

  Prejemki od vplačanega kapitala  0   0   

  Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil  0   0   

  Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil 0   0   

  Skupaj 0   0   

b) Izdatki pri financiranju         

  Izdatki za dane obresti   10.034   17 

  Izdatki za vračila kapitala   0   0 

  Izdatki iz naslova rezervacij   12.976   0 

  Izdatki za vračila oziroma odplačila dolgoročnih posojil in kreditov    0   0 

  Izdatki za vračila oziroma odplačila kratkoročnih posojil in kreditov    0   0 

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deleţev v dobičku    0   0 

  Skupaj   23.010   17 

c) Prebitek prejemkov pri financiranju (a manj b) ali prebitek izdatkov    23.010   17 

  pri financiranju (b manj a)         

Č. Končno stanje denarnih sredstev  27.726   498   

x) Finančni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) 27.228     21.852 

y) Začetno stanje denarnih sredstev  498   22.350   
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3.4. Izkaz gibanja kapitala za leto 2004 

 

 

  Osnovni  Kapitalske  Zakonske Statutarne  Druge  Preneseni Čisti Splošni  Posebni  Skupaj  

  Gibanje kapitala  kapital  rezerve  rezerve rezerve  rezerve  čisti dobiček  prevrednot. prevrednot.  kapital  

            iz dobička dobiček posl. leta  pop.kapitala pop.kapitala    

  I/1 II III/1 III/3 III/4 IV/1 V/1 VI/1 VI/2   

A. Stanje 31.12.2003 102.100 437.633 0 0 23.125 23.125 89.651 42 0 675.676 

B. Premiki v kapital  331.888 27.375 0 0 0 0 4.818.561 0 5.200 5.183.024 

č) Vnos dodatnih vplačil kapitala                      

  Vnos drugih povečanj kapitala  331.888 27.375               359.263 

d) Vnos čistega poslovnega izida                     

  poslovnega leta              4.818.561   4.818.561 

e) Vnos zneska splošnega                    

  Prevrednotenja kapitala                  0 

f) Vnos zneska posebnih                     

  prevrednotenj kapitala                  5.200 5.200 

C. Premiki v kapitalu 0 0 0 0 0 89.651 (89.651) 0 0 0 

a) Razporeditev čistega dobička                

  poslovnega leta po sklepu uprave                     

  in nadzornega sveta            89.651  (89.651)     0 

b) Razporeditev čistega dobička                  

  za oblikovanje dodatnih rezerv po                  

  sklepu skupščine               0 

c) Poravnava izgube kot odbitne                      

  sestavine kapitala                   0 

f) Druge prerazporeditve sestavin                      

  kapitala                    0 

Č. Premiki iz kapitala  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a) Izplačilo dividend                   

b) Vračilo kapitala                    

d) Druge odprave sestavin kapitala                      

D. Stanje 31.12.2004 433.988 465.008 0 0 23.125 112.776 4.818.561 42 5.200 5.858.700 

  BILANČNI DOBIČEK                   4.931.337 
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4. PRILOGA S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

 

4.1. Povzetek računovodskih predpostavk in usmeritev 

 
Računovodski izkazi D.S.U., druţbe za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (v nadaljevanju 

DSU) ter pojasnila k izkazom so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi 

zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, Zakonom o gospodarskih druţbah in 

Pravilnikom o računovodstvu DSU. 

 

DSU je pri pripravi računovodskih izkazov upoštevala splošna pravila vrednotenja: 

nastanek poslovnih dogodkov, časovno neomejenost delovanja in dosledno stanovitnost. 

 

Pravila in postopki, ki jih poslovodstvo uporablja pri pripravljanju in predstavitvi 

računovodskih izkazov, temeljijo na zgornjih osnovah, pri čemer so nekatere od 

računovodskih usmeritev izbirne in se poslovodstvo lahko samostojno odloči za uporabo 

ene od moţnih različic. 

 

 

4.2. Računovodska pravila in metode vrednotenja 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki izpolnjujejo 

pogoje za pripoznanje, se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. 

Sestavljajo jo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je 

mogoče pripisati neposredno njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. 

Neopredmetena dolgoročna sredstva (računalniški programi) in opredmetena osnovna 

sredstva se amortizirajo posamično v skladu s časovno linearno metodo. 

 

Podjetje v okviru celotne dobe koristnosti posameznega osnovnega sredstva strogo 

dosledno razporeja njegov amortizirljivi znesek med posamezna obračunska obdobja kot 

tedanjo amortizacijo. Amortizacija se obračunava skladno s Pravilnikom o računovodstvu 

DSU in Slovenskimi računovodskimi standardi. DSU uporablja metodo enakomernega 

časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračunava posamično. 

 

V druţbi uporabljene amortizacijske stopnje v obdobju 01.01.2004 – 31.12.2004 so 

naslednje: 

poslovni prostori  5,00 % 

osebni avtomobili 12,50 % 

računalniki 50,00 % 

programska oprema 50,00 % 

tiskalniki in druga oprema 25,00 % 

drobni inventar 20,00 % 

drobni inventar – mobilni telefoni 50,00 % 

pohištvo 20,00 % 

druga oprema 25,00 % 

 

Amortizacijske stopnje so v mejah, določenih s 17. členom Zakona o davku od dobička 

pravnih oseb, razen amortizacijske stopnje za mobilne telefone in programsko opremo, ki 

znaša 50%. 

 

Finančne naloţbe se ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naloţena denarna 

ali druga sredstva. Izkazujejo se ločeno po vrstah finančnih naloţb. Del dolgoročnih 

finančnih naloţb, ki zapade v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, je izkazan kot 

kratkoročna finančna naloţba. Finančne naloţbe, izraţene v tuji valuti, se na dan 

bilanciranja preračunavajo po srednjem tečaju Banke Slovenije. Tečajna razlika iz tega 

naslova se izkazuje kot finančni prihodek ali finančni odhodek. 
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Če finančna naloţba izgublja vrednost, se oblikuje popravek njene začetno izkazane 

vrednosti. DSU oblikuje popravek vrednosti finančnih naloţb na podlagi kriterijev za 

prevrednotovanje, s katerimi ugotavlja tveganost posamezne naloţbe glede na 

poslovanje podjetja. Popravek vrednosti se oblikuje glede na končno boniteto, določeno v 

skladu s pravilnikom o računovodstvu. 

 

Kriteriji za razvrstitev kapitalskih naloţb DSU v ustrezni bonitetni razred so poslovni 

rezultati druţbe in njena finančna moč. Na podlagi bonitetnega razreda DSU oblikuje 

popravke vrednosti naloţb v kapital podjetij v naslednjih odstotkih začetne vrednosti 

naloţbe: 

- 0% za bonitetni razred A 

- do 25% za bonitetni razred B 

- do 60% za bonitetni razred C 

- do 100% za bonitetni razred D 

- 100% za finančne naloţbe v podjetja, v katerih je uveden postopek prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije. 

 

Dana posojila in terjatve se prevrednotujejo na podlagi kriterijev – poravnavanje 

obveznosti in zavarovanje. Popravek vrednosti se skladno s pravilnikom o računovodstvu 

oblikuje v naslednjih odstotkih začetne vrednost: 

- 0% za bonitetno razvrstitev A 

- do 50% za bonitetno razvrstitev B 

- do 100% za bonitetno razvrstitev C 

- 100% za finančne naloţbe v podjetja, v katerih je uveden postopek prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacije. 

 

Prevrednotenje finančnih naloţb v lastniške in dolţniške vrednostne papirje se lahko 

opravi v primeru oslabitve nabavne oziroma knjigovodske vrednosti zaradi uskladitve le-

te s pošteno vrednostjo. Poštena vrednost je dokazana, če je objavljena cena na 

delujočem trgu vrednostnih papirjev. 

 

Druţba oblikuje popravke vrednosti za obratna sredstva zaradi oslabitve z odstotkom, 

določenim na podlagi izkušenj o vnovčljivosti poslovnih terjatev. Druţba 100-odstotno 

odpiše poslovne in finančne terjatve, ki so zastarane po Obligacijskem zakoniku. 

 

Izkaz poslovnega izida druţbe je sestavljen po različici I, skladno s slovenskim 

računovodskim standardom 25. Prikazuje podatke za obračunsko obdobje od 01.01.2004 

do 31.12.2004 ter podatke za leto 2003.  

 

Izkaz finančnega izida je sestavljen po neposredni metodi - različici I, skladno s 

slovenskim računovodskim standardom 26 in prikazuje prejemke in izdatke pri 

poslovanju, naloţbenju in financiranju. Podatki so pridobljeni iz izpiskov prometa in 

stanja poslovnega računa druţbe pri Novi Ljubljanski banki, d.d. ter iz izvirnih listin o 

prejemkih in izdatkih (na podlagi šifriranja denarnih tokov druţbe). 

 

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s slovenskim računovodskim standardom 27 

in ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.  
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4.3. Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov 
 
 
4.3.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 
 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 31.12.2003 

Druga neopredmetena dolgorocna sredstva 131 2.996 

 
 

Neopredmetena dolgoročna sredstva so sredstva, ki jih ima druţba dolgoročno za 

opravljanje ali priskrbovanje storitev ter za pisarniške potrebe, fizično pa ne obstajajo. 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi DSU je izkazana računalniška programska 

oprema. 

 

Preglednica: Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev DSU v letu 2004  

 

Leto 2004 (od 01.01. do 31.12.) 
(v tisočih tolarjev) 

Programska oprema 

Nabavna vrednost  

Stanje na dan 31.12.2003 10.427 

Neposredna povečanja 94 

Zmanjšanja 0 

Stanje na dan 31.12.2004 10.521 

Odpisana vrednost  

Stanje na dan 31.12.2003 7.431 

Amortizacija v letu 2.959 

Zmanjšanja 0 

Povečanja 0 

Stanje na dan 31.12.2004 10.390 

Sedanja vrednost  

Stanje na dan 31.12.2003 2.996 

Stanje na dan 31.12.2004 131 

Predplačila za NDS  

Stanje na dan 31.12.2003 0 

Stanje na dan 31.12.2004 0 

 
Na dan 31.12.2004 znaša neto vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev DSU 131 

tisoč Sit. Glede na stanje 31.12.2003 se je neto vrednost zmanjšala za 2.865 tisoč Sit. 

 

 

4.3.2. Opredmetena osnovna sredstva 

 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni 
vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Opredmetena osnovna sredstva skupaj 850.422 54.443 366.710 

Zemljisca in zgradbe 804.297 53.772 337.719 

- Zemljisca 50.595 16.595 0 

- Zgradbe 753.702 37.177 337.719 

Druge naprave in oprema 45.248 671 28.991 

Opredmetena osnovna sredstva v izdelavi 877 0 0 
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Preglednica: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2004 

 

Leto 2004 
(v tisočih tolarjev) 

Zemljišča Zgradbe 
Druge 

naprave in 
oprema 

Osnovna 
sredstva,  

ki se 
pridobivajo 

Skupaj 

Nabavna vrednost       

Stanje na dan 31.12.2003 0 366.753 46.052 0 412.805 

Neposredna povečanja 50.595 439.377 30.437 463.180 983.589 

Povečanja – Agencija 07.05.2004 0 0 9.577 0 9.577 

Zmanjšanja 0 0 4.813 462.303 467.116 

Stanje na dan 31.12.2004 50.595 806.130 81.253 877 938.855 

Odpisana vrednost       

Stanje na dan 31.12.2003 0 29.034 17.061 0 46.095 

Amortizacija v letu 0 23.394 13.550 0 36.943 

Povečanja – Agencija 07.05.2004 0 0 9.519 0 9.519 

Zmanjšanja 0 0 4.125 0 4.125 

Povečanja 0 0 0 0 0 

Stanje na dan 31.12.2004 0 52.428 36.005 0 88.433 

Sedanja vrednost       

Stanje na dan 31.12.2003 0 337.719 28.991 0 366.710 

Stanje na dan 31.12.2004 50.595 753.702 45.248 877 850.422 

Dani predujmi za OOS      

Stanje na dan 31.12.2003 0 0 0 0 0 

Stanje na dan 31.12.2004 0 0 10.952 0 10.952 

 

 

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi DSU so na dan 31.12.2004 izkazana zemljišča v 

vrednosti 50.595 tisoč Sit, zgradbe v neto vrednosti 753.702 tisoč Sit, oprema v neto 

vrednosti 45.248 tisoč Sit ter oprema v pridobivanju v vrednosti 877 tisoč Sit.  

 

Druţba je bila dne 01.01.2004 dokapitalizirana s stvarnim vloţkom – osnovnimi sredstvi 

SRD d.d. v likvidaciji v višini 54.443 tisoč Sit (stvarni vloţek, priloga št. 1). Predmet 

omenjenega stvarnega vloţka je bilo zemljišče (parcela št. 335/2 v Stegnah) v vrednosti 

16.595 tisoč Sit, poslovni prostori (Štefanova 15, Ljubljana) in stanovanje (Zavetiška 4, 

Ljubljana) v vrednosti 37.177 tisoč Sit ter oprema (pohištvo, računalniki, telefoni..) v 

vrednosti 671 tisoč Sit. Dne 07.05.2004 so bila na DSU prenešena tudi preostala osnovna 

sredstva Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo v neto vrednosti 57 tisoč Sit. 

 

Povečanje osnovnih sredstev DSU v letu 2004 se nanaša še na nakup zemljišča (34.000 

tisoč Sit) in poslovnih prostorov (402.200 tisoč Sit) v Mariboru Tezno ter nakup nove 

opreme v vrednosti 29.767 tisoč Sit. 

 

 

4.3.3. Dolgoročne finančne naloţbe 

 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Dolgoročne finančne naloţbe skupaj 6.866.274 4.376.598 410 

    

Naloţbe v kapital podjetij in bank 5.938.842 1.611.009 0 

Naloţbe v delnice in deleţe / stvarni vloţek (priloga 14) 1.138.317 492.256 0 

Naloţbe v delnice in deleţe / podjetij in bank 4.800.525 1.113.964 0 
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Naloţbe v delnice in deleţe / stečaji, likvidacije 0 4.789 0 

    

Naloţbe v obveznice 297.507 1.210.968 0 

Naloţbe v obveznice / sanacija 291.473 385.319 0 

Naloţbe v obveznice / druge 6.034 825.649 0 

    

Naloţbene nepremičnine, premičnine (Metalna) 956 188.359 0 

    

Naloţbe v plemenite kovine, umetniška dela.. 5.610 0 410 

    

Dolgoročna posojila dana drugim 623.359 1.366.262 0 

Dolgoročna posojila dana drugim - tolarska 226.549 896.339 0 

Dolgoročna posojila dana drugim - devizna 369.151 432.733 0 

Dolgoročna posojila dana drugim - stanovanja 27.659 37.190 0 

 
 

Skladno s sklepi skupščine SRD, d.d. – v likvidaciji z dne 22.03.2004 in Pogodbo o 

izročitvi stvarnega vloţka in prevzemu dolgov med SRD, d.d. – v likvidaciji in DSU, d.o.o. 

z dne 16.04.2004, so bile na dan 01.01.2004 na DSU prenesene naloţbe v kapital 

podjetij in bank v neto vrednosti 1.611.008.975,95 Sit (stvarni vloţek, priloga št. 3), 

naloţbe v dolgoročne obveznice v vrednosti 1.210.967.799,02 Sit (stvarni vloţek, priloga 

št. 4 v znesku 1.269.366.754,60 Sit, od tega znašajo obresti 58.398.955,58 Sit), 

dolgoročno dana posojila v neto vrednosti 1.366.262.492,94 Sit (stvarni vloţek, priloga 

št. 7 v znesku 1.367.351.536,42 Sit, od tega znašajo kratkoročno dana posojila 

1.089.043,48 Sit) ter naloţbene nepremičnine in premičnine v neto vrednosti 

188.358.617,01 Sit (stvarni vloţek, priloga št. 6). 

 

V okviru dolgoročnih finančnih naloţb DSU so na dan 31.12.2004 izkazane naloţbe v 

kapital podjetij in bank v neto vrednosti 5.938.842 tisoč Sit, naloţbe v dolgoročne 

obveznice v vrednosti 297.507 tisoč Sit, naloţbene nepremičnine v vrednosti 956 tisoč 

Sit, naloţbe v umetniška dela (6 umetniških slik) v vrednosti 5.610 tisoč Sit ter 

dolgoročno dana posojila v neto vrednosti 623.359 tisoč Sit. 

 

Dolgoročne finančne naloţbe DSU so na dan 31.12.2004 ovrednotene skladno s 

pravilnikom o računovodstvu DSU. 

 

 

A) Naloţbe v kapital podjetij in bank 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Naloţbe v kapital podjetij in bank skupaj 5.938.842 1.611.009 0 

    

Naloţbe v delnice in deleţe / stvarni vloţek (priloga 14) 1.138.317 492.256 0 

   - bruto vrednost 3.344.060 14.149.039 0 

   - popravek vrednosti (2.205.743) (13.656.783) 0 

    

Naloţbe v delnice in deleţe / podjetij in bank 4.800.525 1.113.964 0 

   - bruto vrednost 11.671.338 11.902.752 0 

   - popravek vrednosti (6.870.813) (10.788.788) 0 
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Naloţbe v delnice in deleţe / stečaji, likvidacije 0 4.789 0 

   - bruto vrednost 53.087.990 45.248.020 0 

   - popravek vrednosti (53.087.990) (45.243.231) 0 

 
 

Naloţbe v kapital podjetij in bank na dan 31.12.2004 sestojijo iz naloţb v deleţe in 

delnice 19 podjetij, 5 bank oziroma finančnih institucij ter 45 druţb v postopkih stečaja 

ali likvidacije.  

 

V letu 2004 so bile v okviru kapitalskih naloţb realizirane naslednje spremembe: 

 

a. Spremembe v kapitalskih naloţbah:  

 

 Iskra stikalni elementi d.d. - prodaja 11.03.2004, prodani deleţ 26,749% oz. 

117.154 delnic. Kupnina 20.756.934,18 SIT, kupec  PA, proizvodnja, trgovina in 

svetovanje, d.o.o., Trnovec 29, Medvode. Kupnina nakazana dne 28.04.2004. 

 

 Holding IMV, d.d. - pogodba št. 042/04-0020 o brezplačni odsvojitvi poslovnega 

deleţa druţbe z dne 14.04.2004 in 23.04.2004 (prodaja 20% deleţa oz. 

1.064.687 delnic; 12,36% oz. 658.080 delnic - interna razdelitev, 7,64%  oz. 

406.607 delnic na KAD) oz. prodaji in nakupu delnic v skladu z Zakonom o 

zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne 

druţbe, odkup 658.080 navadnih imenskih delnic, kar predstavlja 12,36 % v 

osnovnem kapitalu. Nakup za lastniške certifikate in zadolţnice. Pogodba  s 

Kapitalsko druţbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. o brezplačni 

odsvojitvi in prevzemu 406.607 delnic druţbe Holding IMV d.d. v skladu z 

zakonom ZZLPPO je bila podpisana 23.04.2004. 

 

 Induplati d.d. - skupna prodaja delnic s SOD, d.d. in Kad, d.d.. Javni razpis za 

prodajo oz. zbiranje ponudb je bil objavljen dne 07.05.2004 v časopisu Delo. 

Prodaja 30.06.2004 28,54% kapitalski deleţ oz. 448.595 delnic. Kupnina 

67.737.845,00 SIT nakazana dne 01.07.2004. Kupec Avto Akustika, d.o.o. 

Homec, Radomlje.  

 

 Agis Zavore, d.d. - pogodba št. 042/42-29 o prodaji in nakupu delnic z dne 

02.09.2004 o prodaji 160 navadnih delnic po ceni 2.200,00 SIT oz. 0,038% 

deleţa. Kupnina 352.000,00 SIT nakazana dne 03.09.2004. Kupec delnic je Agis 

Zavore d.d. za upravičence iz interne razdelitve. 

 

 MTT Tekstil, d.o.o. Maribor - javni razpis objavljen 14.04.2004 za prodajo 100% 

poslovnega deleţa druţbe in terjatev po pogodbi o najemu dolgoročnega in 

kratkoročnega premostitvenega posojila. Realizirana prodaja 100% kapitalskega 

deleţa in terjatev po pogodbi št. 042/04-31 z dne 30.06.2004. Kupec Šrimpf, 

trţenje, tehnični in finančni inţeniring, d.o.o., Miklavţ na Dravskem polju. Kupnina 

za deleţ 97.577.750,00 SIT nakazana dne 22.07.2004.  

 

 Inles, d.d. Ribnica - javni razpis za prodajo 12.087 delnic druţbe objavljen 

28.04.2004. Realizirana prodaja po pogodbi št. 042/04-3 z dne 07.09.2004, 

1,74% deleţ oz. 12.087 delnic. Kupnina 670,00 SIT za delnico oz. skupno 

8.098.290,00 SIT je bila dokončno nakazana 05.10.2004, kupca Andrej Mate, 

Ribnica in Dušan Urh, Sodraţica. 

 

 M.P.P. Livarna, d.o.o. v stečaju od 19.11.2002, zaključen stečaj, izbris iz sodnega 

registra 07.07.2004. 
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 Gorenje Elektronika d.o.o. v stečaju od 30.04.1993, zaključen stečaj, izbris iz 

sodnega registra 12.07.2004. 

 

 EEK Montaţa Maribor d.o.o. v stečaju od 10.8.1995, zaključen stečaj, izbris iz 

sodnega registra 29.0.2004. 

 

 Smreka d.o.o. Gornji grad – konverzija terjatev v osnovni kapital, pogodba 

22.04.2004, vpis v Srg 29.10.2004. 

 

 Talum d.d., prodaja 217 delnic, Talum B, d.d., prodaja 220 delnic. 

 

 Glin Holding, d.o.o. - zmanjšanje osnovnega kapitala druţbe, sklep skupščine z 

dne 08.09.2003, vpis v Srg 22.04.2004. 

 

 TVT Maribor, d.d. - zmanjšanje osnovnega kapitala druţbe, sklep skupščine 

14.06.2004, vpis v Srg 24.12.2004. 

 

 TVI Majšperk d.o.o. - začetek stečajnega postopka 07.07.2004 

 

 Novoteks Tkanina, d.d. - zmanjšanje osnovnega kapitala, sklep skupščine 

19.08.2004, vpis v Srg 28.09.2004 

 

 TVM, d.o.o. - pravnomočnost prisilne poravnave 26.08.2004, pridobitev 

dodatnega poslovnega deleţa.  

 

 Cimos, d.d. - pridobitev dodatnih 339.774 delnic druţbe (pogodba 09.11.2004), 

preknjiţba KDD 20.12.2004.  

 

 Tovarna dušika Ruše d.o.o. - začetek postopka likvidacije 15.07.2004. 

 

 Oljarna Fram d.o.o. - prodaja (prenos) 16,310% deleţa upravičencem interne 

razdelitve, pogodba 29.11.2004. 

 

 
Pripis: sklepi skupščine pred zaključkom likvidacije SRD, d.d. v likvidaciji 

PEKO, d.d. konverzija terj.v osn.kapital (pog. 26.10.2004) ter prenos delnic na MG (pog. 16.11.2004) 

HOTEL KRIM BLED, d.o.o. brezplačna odsvojitev deleţa na TNP, pogodba 20.04.2004 na RS MG 

ŢIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d.-v pris. por. 31.1.03 brezplačen prenos 53.205 delnic na TNP, pogodba 21.04.2004 

 

 
 

B) Naloţbe v obveznice 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Naloţbe v obveznice 297.507 1.210.968 0 

BTC, d.d. 291.473 385.319 0 

Hoteli Bernardin, d.d. 0 776.785 0 

UBK1 0 48.864 0 

Autocommerce, d.d. 6.034 0 0 

 
Skladno s sklepi skupščine SRD, d.d. – v likvidaciji z dne 22.03.2004 in Pogodbo o 

izročitvi stvarnega vloţka in prevzemu dolgov med SRD, d.d. – v likvidaciji in DSU, d.o.o. 

z dne 16.04.2004, so bile na dan 01.01.2004 na DSU prenesene naloţbe v dolgoročne 

obveznice BTC, d.d., Hoteli Bernardin, d.d. in UBK1 v skupni vrednosti 1.269.366.754,60 
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Sit (stvarni vloţek, priloga št. 4, od tega znašajo glavnice 1.210.967.799,02 Sit in obresti 

58.398.955,58 Sit).  

 

Naloţbe DSU v dolgoročne obveznice na dan 31.12.2004 predstavlja še 51.119 lotov 

obveznic BTC, d.d. in 110 lotov obveznic Autocommerce, d.d..  

 

V letu 2004 je zapadla v dokončno izplačilo glavnica obveznice UBK1 (15.04.2004), dne 

09.04.2004 pa je bilo prodano  7.500 lotov obveznic Hotelov Bernardin HTB1E po tečaju 

106, pogodba 9.4.2004. Kupnina za glavnico in obresti 687.417.655,22 tolarjev. 

 

 

C) Dolgoročno dana posojila 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Dolgoročna posojila dana drugim skupaj 623.359 1.366.262 0 

    

Dolgoročna posojila dana drugim - tolarska 226.549 896.339 0 

   - bruto vrednost 330.098 2.218.702 0 

   - popravek vrednosti (103.549) (1.322.363) 0 

    

Dolgoročna posojila dana drugim - devizna 369.151 432.733 0 

   - bruto vrednost 843.517 1.494.050 0 

   - popravek vrednosti (474.366) (1.061.317) 0 

    

Dolgoročna posojila dana drugim - stanovanja 27.659 37.190 0 

 

Skladno s sklepi skupščine SRD, d.d. – v likvidaciji z dne 22.03.2004 in Pogodbo o 

izročitvi stvarnega vloţka in prevzemu dolgov med SRD, d.d. – v likvidaciji in DSU, d.o.o. 

z dne 16.04.2004, so bile na dan 01.01.2004 na DSU prenesena dana posojila v neto 

vrednosti 1.367.351.536,42 Sit, od tega znašajo dolgoročno dana posojila neto 

1.366.262.492,94 Sit in kratkoročno dana posojila neto 1.089.043,48 Sit (stvarni vloţek, 

priloga št. 7). 

 

Tekoča dospetja dolgoročno danih posojil v bruto vrednosti 497.500 tisoč Sit oziroma 

neto vrednosti 383.833 tisoč Sit so na dan 31.12.2004 izkazana kot kratkoročne finančne 

naloţbe. 

 

V letu 2004 so bila predčasno poplačana naslednja dolgoročno dana posojila (razvojno 

projektno financiranje) v skupni vrednosti 216.874.745,94 Sit: 

- Varstroj, d.d. 45.000.000,00 Sit 

- M Club, d.d. 44.975.000,00 Sit 

- Elektromontaţa, d.d. 35.000.000,00 Sit 

- Blurent, d.o.o. 39.729.715,28 Sit 

- Prodajno servisni center, d.o.o. 1.695.066,30 Sit 

- TIK Kobarid, d.o.o. 50.474.964,36 Sit 

 

 

4.3.4. Poslovne terjatve 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Poslovne terjatve skupaj 2.654.140 318.379 66.481 
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Dolgorocne poslovne terjatve 31.061 0 0 

Kratkorocne poslovne terjatve 2.623.079 318.379 66.481 

 - Kratkoročne poslovne terjatve za tuj račun 2.145.153 0 0 

 

Dolgoročne poslovne terjatve v višini neto 31.061 tisoč Sit se na dan 31.12.2004 

nanašajo na neplačano kupnino iz naslova prodaje terjatve do druţbe Merinka Maribor, 

d.d. (kupec Merinka) in druţbe MTT Tekstil, d.o.o. (kupec Šrimpf, d.o.o.) ter prodaje 

100% poslovnega deleţa druţbe MTT Tekstil, d.o.o. (kupec Šrimpf, d.o.o). Kupnina 

zapade v plačilo v letu 2006 oziroma 2007. 

 

 

Struktura kratkoročnih poslovnih terjatev: 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Kratkoročne poslovne terjatve skupaj 2.623.079 318.379 66.481 

    

Kratkoročne terjatve do kupcev 51.024 2.710 61.064 

   - bruto vrednost 51.205 107.486 61.245 

   - popravek vrednosti (181) (104.776) (181) 

    

Dani predujmi in dane varščine 17.418 8.290 2.492 

    

Druge kratkoročne terjatve iz posl.za tuj račun 2.145.153 0 0 

   - denarna sredstva na TRR priv. računu 373.962 0 0 

   - kratkoročni depoziti pri bankah 889.950 0 0 

   - obveznice Autocommerce 262.758 0 0 

   - kratk.terjatve - zabilančna evidence podjetij 198.751 0 0 

   - kratk.terjatve - oškodovanje druţbenega kapitala 102.199 0 0 

   - popravek vrednosti terj. za oškodovanje druţb. kapitala (7.962) 0 0 

   - kratk.terjatve – prijavljene v stečajnih postopkih 246.313 0 0 

   - popravek vrednosti terj. prijavljenih v stečaj (246.313) 0 0 

   - kupnine ostankov notranjih odkupov idr. 169.680 0 0 

   - druge kratkoročne terjatve iz posl. za tuj račun 155.815 0 0 

    

Kratkoročne terjatve za obresti  171.917 148.198 0 

   - bruto vrednost 271.502 462.960 0 

   - popravek vrednosti (99.585) (314.762) 0 

    

Kratkoročne terjatve iz naslova provizij 287 57.012 0 

   - bruto vrednost 10.929 72.554 0 

   - popravek vrednosti (10.642) (15.542) 0 

    

Druge kratkoročne terjatve 237.280 102.169 2.925 

   - Kratk.terjatve – stečajni postopki, prisilne poravnave 36.608.762 39.351.146 0 

   - popravek vrednosti kratk.terjatev – stečaji, prisilne por. (36.608.762) (39.351.146) 0 

   - Kratk.terjatve – dvomljive in sporne 1.102.492 1.130.639 0 

   - popravek vrednosti kratk.terjatev – dvomljivih in spornih (1.102.492) (1.130.639) 0 

   - Kratk.terjatve iz prodanih deleţev in delnic 64.115 86.167 0 

   - popravek vrednosti kratk.terjatev iz prodanih deleţev (58.181) (58.181) 0 
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   - Kratk.terjatve – vnovčene garancije 21.081 653.160 0 

   - popravek vrednosti kratk.terjatev iz vnovčenih garancij (21.081) (653.160) 0 

   - druge kratkoročne terjatve 8.412.711 8.817.761 2.925 

   - popravek vrednosti drugih kratkoročnih garancij (8.181.365) (8.743.578) 0 

 

 

Skladno s sklepi skupščine SRD, d.d. – v likvidaciji z dne 22.03.2004 in Pogodbo o 

izročitvi stvarnega vloţka in prevzemu dolgov med SRD, d.d. – v likvidaciji in DSU, d.o.o. 

z dne 16.04.2004, je bila na dan 01.01.2004 druţba DSU, d.o.o. dokapitalizirana s 

terjatvami v neto vrednosti 318.378.818,53 Sit (poročilo o stvarnem vloţku, priloga št. 

2). 

 

Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun izhajajo iz določil Zakona o prenosu 

pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o prenehanju Agencije 

Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo – ZPPSRD (Uradni list RS št. 

50/2004). Na podlagi omenjenega zakona je DSU z dne 07.05.2004 prevzela pooblastila 

in pravice ter z njimi povezano premoţenje Slovenske razvojne druţbe, d.d. – v likvidaciji 

s področja lastninskega preoblikovanja druţbene lastnine, privatizacije in 

denacionalizacije.  

 

Spremembe poslovnih terjatev v kapital - konverzija terjatev, realizirana v prisilni 

poravnavi za druţbo TVM, d.o.o. Maribor v višini 654.153 tisoč Sit in Smreka d.o.o. 

Gornji Grad v višini 65.142 tisoč sit. 

 

 

4.3.5. Kratkoročne finančne naloţbe 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni 
vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Kratkoročne finančne naloţbe skupaj 11.538.716 7.874.247 312.051 

    

Vrednostni papirji kupljeni za prodajo in certificirani depoziti 9.315.508 7.873.158 31.051 

   - obveznice Republike Slovenije 5.093.367 4.112.475 31.051 

   - obveznice bank in drugih fin. inštitucij 2.227.869 1.978.309 0 

   - investicijski skladi 37.260 37.260 0 

   - delnice 479.787 479.787 0 

   - certificirani depoziti 1.477.225 1.265.327 0 

    

Kratkoročno dana posojila 383.855 1.089 0 

   - kratkoročno dana posojila – bruto vrednost 74 817.520 0 

   - popravek vrednosti kratkoročno danih posojil (52) (816.431) 0 

   - tekoča zapadlost dolgoročno danih posojil 497.500 0 0 

   - popravek vrednosti tekoče zapadlosti dolg.danih posojil (113.667) 0 0 

    

Kratkoročni depoziti pri bankah 1.839.353 0 281.000 

 

 

Skladno s sklepi skupščine je bila v letu 2004 izvršena dokapitalizacija DSU, d.o.o. z 

vrednostnimi papirji, kupljenimi za prodajo ter certificiranimi depoziti v skupni vrednosti 

8.070.610.375,31 Sit (stvarni vloţek, priloga št. 5). Znesek 7.873.158.350 Sit se nanaša 

na glavnice, razlika v višini 197.452.025,31 Sit pa se nanaša na evidenčne obresti 

obveznic, ki so evidentirane v okviru aktivnih časovnih razmejitev. Kratkoročno dana 
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posojila v neto vrednosti 1.089.043,48 Sit so bila predmet stvarnega vloţka – priloga št. 

7 v skupni vrednosti 1.367.351.536,42 Sit (od tega znašajo dolgoročno dana posojila 

neto 1.366.262.492,94 Sit). 
 

 

Stanje trţnih vrednostnih papirjev na dan 31.12.2004 je sledeče: 

 

a) Obveznice 

 

ZAP. 
ŠT. 

OBVEZNICE 
  

ŠT. LOTOV 
NA DAN 
01.01.04 

VREDNOST (gl+obr) 
v SIT na dan 

01.01.04 

ŠT. LOTOV 
NA DAN 
31.12.04 

VREDNOST (gl+obr) 
v SIT na dan 

31.12.04 

TRŢNA VREDNOST 
v SIT na dan 

31.12.04 

1 RS21 21.948  205.116.789,77  21.948  193.115.346,90  205.362.330,90  

2 RS31 10.000  118.362.599,98  10.000  115.330.703,00  115.330.703,00  

3 RS35 25.850  302.591.311,03  25.850  287.342.566,61  287.342.566,61  

4 RS37 29.000  326.002.919,94  29.000  320.793.592,00  320.793.592,00  

5 RS38 (DSU) 830  20.366.002,00  830  20.658.551,76  24.085.579,68  

6 RS39 307.800  310.093.110,00  307.800  246.965.915,52  256.199.915,52  

7 RS41 29.030  322.709.962,76  29.030  313.868.034,53  313.868.034,53  

8 RS48 (DSU) 500  11.496.264,56  500  11.654.917,76  12.700.734,10  

9 RS50 49.158  1.266.882.876,88  49.158  1.261.584.876,38  1.261.584.876,38  

10 RS53 46.468  1.199.031.865,92  34.468  902.054.581,65  954.512.344,28  

11 RS54 22.000  232.328.716,40  22.000  232.267.259,40  242.607.259,40  

12 RS55 0  0,00  89.000  961.620.414,67  963.073.877,20  

13 RS57 0  0,00  40.000  413.757.136,35  436.327.396,00  

14 SKB4 D 1.540  178.239.630,23  1.540  180.535.032,83  180.535.032,83  

15 AB10 0  0,00  420  101.846.845,80  101.846.845,80  

16 SZKB3 19.900  212.261.814,40  19.900  210.599.035,39  212.619.643,58  

17 SZKB4 9.300  230.027.502,00  9.300  233.012.509,98  233.012.509,98  

18 BANKA KOPER 3 3.565  106.434.310,90  0  0,00  0,00  

19 KBM 2 1.362  171.848.347,58  1.362  171.808.993,14  171.808.993,14  

20 KBM6 0  0,00  2.450  255.390.684,95  255.390.684,95  

21 PBS2 3.000  338.871.463,05  3.000  338.787.267,90  338.787.267,90  

22 KMEČKA DRUŢBA 1 3.249  44.075.344,69  3.249  43.848.137,84  43.848.135,76  

23 SOD 2 57.779  723.356.989,00  57.779  725.185.431,50  749.997.610,18  

 SKUPAJ   6.320.097.821,09    7.542.027.835,86  7.681.635.933,72  

 

Knjigovodska vrednost obveznic na dan 31.12.2004 znaša 7.542.027.835,86 Sit in se 

nanaša na glavnice v višini 7.321.235.246,16 Sit in evidenčne obresti v višini 

220.792.589,70 Sit, ki so prikazane v okviru aktivnih časovnih razmejitev. 

 

 

b) Delnice 

 

ZAP. 
ŠT. 

DELNICE 
  

ŠT. LOTOV 
NA DAN 
01.01.04 

VREDNOST 
v SIT na dan 

01.01.04 

ŠT. LOTOV 
NA DAN 
31.12.04 

VREDNOST 
v SIT na dan 

31.12.04 

TRŢNA VREDNOST 
v SIT na dan 

31.12.04 

1 PETROL 8.536  479.787.476,08  8.536  479.787.476,08  562.892.520,96  

 

c) Investicijski skladi 

 
ZAP. 
ŠT. 

INVEST.SKLADI 
  

ŠT. LOTOV 
NA DAN 

VREDNOST 
v SIT na dan 

ŠT. LOTOV 
NA DAN 

VREDNOST 
v SIT na dan 

TRŢNA VREDNOST 
v SIT na dan 
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01.01.04 01.01.04 31.12.04 31.12.04 31.12.04 

1 VIZIJA 22.500  10.374.525,00  22.500  10.374.525,00  11.390.400,00  

2 SOVA 193.200  26.885.712,00  193.200  26.885.712,00  28.657.356,00  

 SKUPAJ  37.260.237,00   37.260.237,00  40.047.756,00  

 

 

d) Kratkoročni vrednostni papirji - CD 

 

ZAP. 
ŠT.   

VREDNOST 
v SIT na dan 

01.01.04 

VREDNOST 
v SIT na dan 

31.12.04 
ZAPADLOST / 

REODKUP 

1 SKB d.d. - CD 102.716.377,50 103.315.081,00 19.05.2005 

2 BANKA CELJE - CD 154.232.799,20 155.129.864,86 19.05.2005 

3 BANKA CELJE - CD 561.000.000,00 561.000.000,00 07.12.2006 

4 BANKA CELJE - CD 447.377.931,00 452.862.687,87 21.11.2005 

5 NKBM 0,00 104.276.969,30 10.06.2005 

6 DEŢELNA BANKA SLOVENIJE 0,00 100.640.000,00 20.09.2005 

  SKUPAJ 1.265.327.107,70 1.477.224.603,03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2004 je povprečno stanje portfelja trţnih vrednostnih papirjev DSU znašalo 8,8 

mrd Sit. Ob koncu leta 2004 je stanje portfelja trţnih vrednostnih papirjev DSU znašalo 

9.536.300.151,97 Sit, kar je za 1.433.828 tisoč Sit več kot ob začetku leta.  

 

 

V sami strukturi naloţb na dan 31.12.2004 so se v primerjavi s stanjem ob začetku leta 

2004 povečale naloţbe v obveznice za 1.221.930 tisoč Sit (naloţbe v drţavne obveznice 

za 966.031 tisoč Sit in naloţbe v bančne obveznice za 255.899 tisoč Sit) ter naloţbe v 

certificirane depozite za 211.897 tisoč Sit. 

 

V tem obdobju je bilo ustvarjenih za 598.491.167,00 Sit prihodkov in za 112.038.745,00 

Sit odhodkov, doseţen čisti prihodek tako znaša 486.452.422,00 Sit. Razlika med 

nabavno in trţno vrednostjo portfelja na dan 31.12.2004 znaša 225.500.662,00 Sit. 

 

Skupni rezultat poslovanja s trţnimi vrednostnimi papirji v letu 2004: 

 

   Čisti prihodek  486.452.422,00 Sit 

   Ustvarjena razlika v ceni  225.500.662,00 Sit 
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   Skupaj 711.953.084,00 Sit 

 

kar pomeni 8% donos na povprečno vloţena sredstva. Obrestna mera za depozite nad 

enim letom je v letu 2004 v povprečju znašala 4,4% letno. 

 

Stanje kratkoročnih depozitov DSU znaša na dan 31.12.2004 1.839.353.273,29 Sit (pri 

Abanka Vipa, d.d. 190.000.000,00 Sit, Banka Celje, d.d. 100.000.000,00 Sit, Deţelna 

banka Slovenije, d.d. 50.000.000,00 Sit, Hypo Alpe-Adria Bank, d.d. 50.000.000,00 Sit, 

NKBM, d.d. 305.000.000,00 Sit, Nova LB, d.d. 777.353.273,29 Sit, Probanka, d.d. 

50.000.000,00 Sit, Reiffeisen Krekova banka, d.d. 50.000.000,00 Sit, SID, d.d. 

32.000.000,00 Sit in SKB, d.d. – PE Gorenjska 235.000.000,00 Sit). 

 

 

 

4.3.6. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Doboroimetje pri bankah, ceki in gotovina 28.218 0 5.881 

    

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice 327 0 383 

Transakcijski račun DSU 27.726 0 498 

Depoziti na odpoklic 0 0 5.000 

Devizna sredstva na računih 165 0 0 

 

 

 

4.3.7. Aktivne časovne razmejitve 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 
01.01.2004 

31.12.2003 

Aktivne casovne razmejitve 221.086 255.851 4.257 

    

Kratkoročno odloţeni stroški 67 0 36 

Vračunane obresti od depozitov 0 0 3.410 

Vračunane obresti od vrednostnih papirjev 221.019 255.851 811 

 

 

4.3.8. Zabilančna sredstva 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Prenos po 
ZPPSRD 

07.05.2004 

Stvarni vloţek 

01.01.2004 
31.12.2003 

Skupaj zabilančne postavke 28.741.920 25.617.653  7.785.190 0 

     

Skupaj prejeti VP in druga sredstva za zavarovanje plačil 4.720.848 0 7.785.190 0 

   - Prejete menice  385.415 0 1.169.889 0 

   - Prejete garancije 448.348 0 729.744 0 

   - Prejete hipoteke 3.741.524 0 5.728.372 0 

   - Prejete premičnine za zavarovanja 145.561 0 157.185 0 

     

Poroštva  479.572 0 0 0 

     

     

Komisijsko poslovanje     

Druge zabilančne postavke – delnice in deleži po ZLPP, ZZLPPO 23.541.500 25.617.653 0 0 



D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

Letno poročilo za poslovno leto 2004 

   

50 

   - Delnice - ostanki notranjih odkupov 1.465.570 1.515.228 0 0 

   - Delnice rezervirane za denacionalizacijske upravičence 1.408.255 1.369.992 0 0 

   - Delnice A, E, F, H, G podjetij v stečajih 1.249.398 2.144.522 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - toţba druţbenega pravobranilca 4.530.536 5.220.960 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - prenos po sklepu vlade 5.597.256 5.597.256 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - brez revizije druţb v tujini 1.762.802 1.793.536 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - igre na srečo (6.čl.ZLPP) 102.128 102.128 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - 2,3,4 odst. 3.čl. ZZLPPO 3.298.056 3.403.266 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe podjetij - Slovenske ţelezarne 2.996.000 2.996.000 0 0 

   - Naloţbe v delnice in deleţe - 4.odst. 5.čl. ZZLPPO 41.807 52.259 0 0 

   - Naloţbe v deleţe - ZLPP, prenos poslovno nepotrebnih sredstev 7.386 7.386 0 0 

   - Naloţbe v deleţe – Pog. med RS in Hrvaško o ureditvi premoţ.razm. 196.574 196.574 0 0 

   - Osnovna sredstva - predmet denacionalizacije 59.677 59.677 0 0 

   - Nepremičnine Litostroj Holding 6.člen ZZLPPO 826.055 829.292 0 0 

   - Terjatve Peko, d.d. 0 245.877 0 0 

   - Potencialne terjatve / toţbe 0 83.700 0 0 

 

 

Skladno s sklepi skupščine je bila v letu 2004 na dan 01.01. izvršena dokapitalizcija DSU, 

d.o.o. z zabilančnimi sredstvi v skupni vrednosti 7.785.190.254,69 Sit (stvarni vloţek, 

priloga št. 15).  

 

Na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe 

in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni 

list RS št. 50/2004) je DSU z dne 07.05.2004 prevzela zabilančno premoţenje Slovenske 

razvojne druţbe iz naslova komisijskega poslovanja v vrednosti 25.617.653 tisoč Sit. 

 

Skladno z mnenjem predhodne revizije za poslovno leto 2004 so prevzete obveznosti 

SRD, d.d. v likvidaciji iz naslova izdanih poroštev (poročilo o stvarnem vloţku, priloga št. 

8) na dan 31.12.2004 evidentirane v zabilančni evidenci kot potencialne obveznosti 

druţbe DSU. 

 

Pregled stanja izdanih poroštev: 

 
Zap.  31.12.2004 1.1.2004 

št. Naziv podjetja V SIT V SIT 

1 AGIS ZAVORE d.d. 2.290.725,10 111.378.924,12 

2 ELAN d.d. 208.405.970,80 206.888.420,80 

3 LESNA TIP d.o.o. 57.835.307,20 121.464.990,40 

4 LESNA TP PAMEČE d.o.o. 51.996.757,60 59.134.604,90 

5 LITOSTROJ E.I.d.o.o. 0,00 326.886.709,97 

6 METALNA NOVA 36.662.302,70 42.128.479,07 

7 PALOMA d.d. 122.380.492,21 149.939.805,13 

8 TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. LJ 0,00 2.353.626,89 

 SKUPAJ 479.571.555,61 1.020.175.561,28 

 

Spremembe v stanju izdanih poroštev v letu 2004 izhajajo iz vnovčenih poroštev druţbe 

Agis Zavore, d.d. v višini 74.345 tisoč Sit ter zaprtih poroštev in tečajnih razlik. 
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4.3.9. Kapital 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 
01.01.2004 

31.12.2003 

Kapital 5.858.699 331.888 675.676 

    

Vpoklicani kapital 433.988 331.888 102.100 

Kapitalske rezerve 465.008 0 437.633 

Rezerve iz dobicka 23.125 0 23.125 

Preneseni cisti poslovni izid 112.775 0 23.125 

Cisti poslovni izid poslovnega leta 4.818.561 0 89.651 

Prevrednotovalni popravki kapitala  5.242 0 42 

   - Splosni prevrednotovalni popravek kapitala 42 0 42 

   - Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 5.200 0 0 

 

Vpoklicani kapital je osnovni kapital druţbe, ki na dan 31.12.2004 znaša 433.987.894,39 

Sit. 

 

Ob ustanovitvi druţbe je osnovni kapital predstavljal osnovni vloţek SRD, d.d. kot 

edinega ustanovitelja, v višini 2.100.000,00 Sit. Dne 16.05.2002 je SRD, d.d. kot edini 

druţbenik sprejela sklep o dokapitalizaciji druţbe in povečanju osnovnega kapitala od 

dotedanjih 2.100.000,00 Sit na 102.100.000,00 Sit (vpis v sodni register dne 

21.06.2002). 

 

Dokapitalizacija druţbe se je izvršila z denarnimi sredstvi SRD v znesku 120.000.000,00 

SIT ter stvarnim vloţkom SRD (poslovni prostori in oprema) v skupni vrednosti 

417.633.377,60 SIT, pri čemer se je znesek 100.000.000,00 SIT namenil za povečanje 

osnovnega kapitala druţbe, razlika v višini 437.633.377,60 SIT pa se je razporedila v 

kapitalske rezerve druţbe. 

V skladu s sklepom Vlade RS z dne 20.06.2002 in Pogodbo o neodplačnem prenosu 

poslovnega deleţa v druţbi D.S.U., d.o.o. med SRD in RS z dne 01.07.2002 je Republika 

Slovenija prevzela 100% poslovni deleţ v druţbi D.S.U., druţba za svetovanje in 

upravljanje, d.o.o. in postala njen edini druţbenik. 

 

Skladno s sklepi skupščine z dne 22.03.2004 in Pogodbo o izročitvi stvarnega vloţka in 

prevzemu dolgov med SRD, d.d. v likvidaciji in DSU, podpisano dne 16.04.2004, je 

znašala vrednost stvarnega vloţka, ki ga je SRD, d.d. v likvidaciji v imenu in za račun RS  

vplačala za povečanje osnovnega kapitala DSU po zmanjšanju sredstev za obveznosti 

331.887.894,39 Sit. Povečanje osnovnega kapitala druţbe za 331.887.894,39 Sit je bilo 

vpisano v sodni register dne 03.09.2004. Nova vrednost osnovnega kapitala druţbe tako 

znaša 433.987.894,39 Sit. 

 

Skladno s sklepi skupščine z dne 18.07.2003 se je bilančni dobiček leta 2002 v višini 

46.250 tisoč SIT razporedil v druge rezerve druţbe (50% zneska), 50% zneska pa je 

ostalo nerazporejenega. Bilančni dobiček leta 2003 v višini 89.651.000,00 Sit je po 

sklepu skupščine z dne 30.07.2004 ostal v celoti nerazporejen. 
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Kapitalske rezerve so se v letu 2004 povečale za 27.375.090,68 Sit, iz 437.633.377,60 

Sit na 465.008.468,28 Sit, in sicer iz naslova preseţka prihodkov nad odhodki Agencije 

RS za prestrukturiranje in privatizacijo na dan 06.05.2004 iz prevzema na podlagi 

Zakona o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o 

prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list 

RS št. 50/2004). 

 

Splošni prevrednotovalni popravek kapitala v višini 42 tisoč SIT izhaja iz 

revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala druţbe na dan 31.12.2001, posebni 

prevrednotovalni popravek kapitala v višini 5.200 tisoč Sit pa se nanaša na ugotovitve 

popisne komisije 2004, da se štiri umetniška dela, ki se nahajajo v prostorih druţbe,  

vključijo v poslovne knjige DSU. 

 

Sklep o vpisu povečanja osnovnega kapitala štev. 061/13494600 RC-D61-2004/387 dne 

3.9.2004. Sprememba druţbene pogodbe dne 22.03.2004. 

 

 

 

4.3.10. Rezervacije 

 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 
01.01.2004 

31.12.2003 

Rezervacije 11.295.678 0 0 

 

Skladno z mnenjem predhodne revizije za poslovno leto 2004 se prevzete obveznosti 

SRD, d.d. v likvidaciji iz naslova toţb in drugih prijavljenih terjatev v postopku likvidacije 

ter druge potencialne obveznosti DSU iz naslova toţb vodijo v okviru dolgoročnih 

rezervacij druţbe. 

 

DSU je v okviru stvarnega vloţka od SRD, d.d. v likvidaciji prevzela naslednje njene 

obveznosti iz naslova toţb in drugih prijavljenih terjatev v postopku likvidacije v skupni 

vrednosti 9.887.178.295,43 Sit: 

- obveznosti iz prerekanih prijavljenih in toţenih terjatev v višini 9.839.822.296,79 

Sit (priloga št. 9) 

- obveznosti iz naslova drugih priznanih nezapadlih prijavljenih terjatev v višini 

47.355.998,64 Sit (priloga št. 10) 

 

Gibanje dolgoročnih rezervacij druţbe v letu 2004: 
 

  Toţeča stranka Stvarni vloţek Stanje Povečanja, Zmanjšanja, 

  (obveznosti)  Oblikovanja rezer- odprave 

    1.1.2004 31.12.2004 vacij  v l.2004 rezervacij v l.2004 

1 Adera d.o.o. Kastelic in ostali 659.079.208,00 659.079.208,00     

2 Adria Convent d.o.o. Ankaran 105.925.323,00 105.925.323,00     

3 Adria hoteli d.o.o. 1.382.776.644,38 1.382.776.644,38     

4 Albin Lukanc (Dan, d.d.)   2.709.730,00 2.709.730,00   

5 Alenka Skale, Ljubljana, 125 člen SZ 2.100.000,00 2.100.000,00     

6 Andraţ Koţar, Ljubljana - 125.člen SZ 6.620.640,00 6.620.640,00     

7 Bonicelli Marjeta Ivanka ,( Mineral d.d.) 2.963.000,00 2.963.000,00     

8 Delavci Livarne Vuzenica d.o.o. (Joţe Ambroţ+ostali) 547.112.769,90 547.112.769,90     

9 Delavci Livarne Vuzenica d.o.o. (Marija Mrkač+ostali) 47.400.000,00 47.400.000,00     

10 Dom d.o.o., Koper 45.593.144,40 45.593.144,40     

11 Dušan Gostič (Dan, d.d.)   775.729,90 775.729,90   

12 Elektro Gorenjska d.d   473.728.696,70 473.728.696,70   

13 Elektro Ljubljana p.o.   391.576.448,40 391.576.448,40   

14 Elektro Primorska d.d.   2.013.276.758,00 2.013.276.758,00   

15 Ezgeta Kata in ostali   18.000.000,00 18.000.000,00   
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16 Farma Stična d.d. 80.000.000,00 80.000.000,00     

17 Harnik Marija, Muta 356.637,00 0,00   -356.637,00 

18 Hudin (MPP Poslovne storitve) 1.955.000,00 0,00   -1.955.000,00 

19 Iskra d.d., Ljubljana   * 11.066.044,51 11.066.044,51     

20 Iztok Kocjančič, Maribor (Tov Kos in srpov-štruc) 28.299.499,80 28.299.499,80     

21 Jelka Boţič, Dravograd -Muta 13.192.984,80 13.192.984,80     

22 Jugohemija Beograd A.D.  64.496.393,92 64.496.393,92     

23 Kad d.d., Ljubljana 120.319.069,00 138.968.525,00 18.649.456,00   

24 Kobe Marija in ostali (779.330,82 USD)   137.351.367,91 137.351.367,91   

25 Kolar Danica, Muta 549.272,00     -549.272,00 

26 Kolenko Ivan 10.164.000,00 0,00   -10.164.000,00 

27 Kovinoplastika Loţ, d.d. (Lesna TSP Radlje) 6.897.017,93 6.897.017,93     

28 KS 1, KS2, KS4, Ljubljana 756.696.268,02 756.696.268,02     

29 KS Sklad 4 PID 58.387.449,00 0,00   -58.387.449,00 

30 Lah d.o.o., Ptuj 32.574.500,00 32.574.500,00     

31 Lampič Boţidar 0,00 630.000,00 630.000,00   

32 LIZ Inţeniring 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00   

33 Macorini Dora, trst 124.000.000,00 0,00   -124.000.000,00 

34 Marija Šantl, Ljubljana 4.507.102,00 4.507.102,00     

35 MDS IT 2.507.303,00 2.507.303,00 0,00   

36 Miklavţ Lovšin Ljubljana (Količevo) 10.000.000,00 10.000.000,00     

37 Mladinska Knjiga d.d., Ljubljana 262.215,30 0,00   -262.215,30 

38 Mohorko Drago 11.465.815,25 0,00   -11.465.815,25 

39 Murk 397.294.275,00 0,00   -397.294.275,00 

40 NFD 2 PID d.d., Ljubljana 802.521.093,47 926.911.862,47 124.390.769,00   

41 Novoles d.d.   10.186.391,00 10.186.391,00   

42 Občina Ruše 10.604.468,00 10.604.468,00     

43 Pavič Milevka   3.304.844,40 3.304.844,40   

44 Peršak Cvetka (208.898,52 EUR)   50.081.957,88 50.081.957,88   

45 Petrol Ljubljana 6.247.805,55 0,00   -6.247.805,55 

46 Pid KD d.d., Ljubljana 851.277.625,00 640.709.021,00 85.982.596,00 -296.551.200,00 

47 Pipp Blaţ 222.725,49 0,00   -222.725,49 

48 Polanec (Metalna) 5.026.167,00 0,00   -5.026.167,00 

49 Stanovanjski sklad 623,10 0,00   -623,10 

50 Stevanovič Vlado (Dan, d.d.)   2.516.947,00 2.516.947,00   

51 Šušter Ana in ostali   14.000.000,00 14.000.000,00   

52 Terna d.o.o., Novo mesto ***(SOP) 1.617.000.000,00 617.000.000,00   -1.000.000.000,00 

53 Trček Nataša (Zaposleni) 34.550.923,64 2.658.023,00 -31.892.900,64   

54 Vincencij Srakar (Dan, d.d.)   3.933.738,60 3.933.738,60   

55 Zastava Avto 2.020.856.199,97 2.020.856.199,97     

56 Zupan Joţe (notranji odkup Iskra Ero) 992.483,00 992.483,00     

57 Zupan Sonja   805.839,50 805.839,50   

58 Ţlajpah Robert 316.605,00 1.291.008,00 974.403,00   

  Skupaj 9.887.178.295,43 11.295.677.883,39 3.320.982.772,65 

-

1.912.483.184,6
9 

  

 

Dolgoročne rezervacije DSU iz naslova toţb in drugih prijavljenih terjatev v postopku 

likvidacije SRD znašajo na dan 31.12.2004 11.295.677.883,39 Sit. V letu 2004 so bile na 

novo oblikovane rezervacije v višini 3.320.982.772,65 Sit, zmanjšane oziroma zaradi 

zaključka postopka odpravljene pa so bile rezervacije v vrednosti 1.912.483.184,69 Sit. 

 

 

4.3.11. Finančne in poslovne obveznosti 

 

 

(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 
01.01.2004 

31.12.2003 
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Finančne in poslovne obveznosti skupaj 5.003.508 12.547.630 83.110 

    

Dolgorocne financne in poslovne obveznosti 447.360 12.226.726 0 

Dolgorocno prejeta posojila 447.360 441.697 0 

Obveznosti iz naslova toţb in prijavljenih terjatev 0 9.887.178 0 

Obveznosti za izdana poroštva 0 1.020.176 0 

Obveznosti iz naslova naloţb – stvarni vloţek 0 877.675 0 

    

Kratkorocne financne in poslovne obveznosti 4.556.148 320.904 83.110 

Kratkorocne obveznosti na podlagi prejetih predujmov in varščin 4.467 5.027 0 

Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev 11.931 3.492 11.255 

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 2.145.153 0 0 

Obveznosti do zaposlencev 12.735 0 12.254 

Obveznosti do drţavnih in drugih inštitucij 2.146.420 0 57.476 

Obveznosti za obresti 1.696 3.859 0 

Druge kratkoročne obveznosti 233.746 308.526 2.125 

 

 

DSU je v okviru stvarnega vloţka od SRD, d.d. v likvidaciji prevzela vse njene 

obveznosti, ki niso bile poplačane v času likvidacijskega postopka ter morebitne druge 

obveznosti. Prevzete obveznosti SRD d.d. v likvidaciji po stanju na dan 01.01.2004 

znašajo skupno 12.547.630 tisoč Sit (poročilo o stvarnem vloţku, priloge št. 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14), in sicer: 

- obveznosti za izdana poroštva 1.020.175.561,28 Sit (priloga št.8) 

- obveznosti iz naslova prerekanih prijavljenih in toţenih terjatev upnikov 

9.839.822.296,79 Sit (priloga št.9) 

- obveznosti iz naslova priznanih nezapadlih prijavljenih terjatev 47.355.998,64 Sit 

(priloga št.10) 

- obveznosti iz naslova posojil dobljenih pri drugih 441.696.941,40 Sit (priloga št. 

11) 

- obveznosti iz naslova naloţb v sanacijska podjetja 877.675.646,13 Sit (priloga 

št.14) 

- obveznosti iz naslova Stanovanjskega zakona 236.690.300,00 Sit (priloga št.12) 

- ostale obveznosti 84.213.658,19 Sit (priloga št.13) 

 

Skladno z mnenjem predhodne revizije za poslovno leto 2004 se prevzete obveznosti 

SRD, d.d. v likvidaciji iz naslova toţb in drugih prijavljenih terjatev v postopku likvidacije 

vodijo v okviru dolgoročnih rezervacij druţbe, obveznosti iz naslova izdanih poroštev pa 

so evidentirane v zabilančni evidenci kot potencialne obveznosti DSU. 

 

Finančne in poslovne obveznosti DSU znašajo na dan 31.12.2004 5.003.508 tisoč Sit, od 

tega znašajo dolgoročne obveznosti 447.360 tisoč Sit, kratkoročne obveznosti pa 

4.556.148 tisoč Sit. 

 

Dolgoročne obveznosti druţbe v višini 447.360 tisoč Sit se v celoti nanašajo na 

dolgoročno dano posojilo Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 

slovenskega podeţelja. V Uradnem listu RS št. 1/99 sta SRD d.d. in omenjeni Sklad 

objavila razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih financiranju razvojnih programov v 

Posočju v višini 367.000 tisoč SIT (1.866.000 EUR). Sredstva za financiranje projektov 

gospodarskih dejavnosti so se v skladu z določili razpisa dodelila končnim uporabnikom. 

V pogodbi o dolgoročnem posojilu je določena doba odplačila 10 let s 5 letnim 

moratorijem na odplačilo glavnice (prvo odplačilo glavnice 17.07.2005) in variabilna 

obrestna mera v višini 3 mesečnega EURIBOR-ja, zmanjšano za 0,35%. 
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Kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti iz poslovanja za tuj račun v višini 

2.145.153 tisoč Sit, obveznosti do drţavnih in drugih inštitucij v višini 2.146.420 tisoč 

Sit, obveznosti do zaposlencev iz naslova prispevkov in davkov iz kosmatih plač v višini 

12.735 tisoč Sit, obveznosti do dobaviteljev v višini 11.931 tisoč Sit, obveznosti iz 

naslova prejetih varščin druţb Brojs, d.o.o. in Mesnine Bauman, d.o.o. v višini 4.467 

tisoč Sit, obveznosti za obresti iz naslova dolgoročnega posojila Sklada za regionalni 

razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeţelja v višini 1.696 tisoč Sit ter druge 

kratkoročne obveznosti v višini 233.746 tisoč Sit (159.283 tisoč Sit se nanaša na 

obveznosti iz naslova 125. člena stanovanjskega zakona). 

 

Obveznosti do drţavnih in drugih inštitucij se nanašajo na obveznosti za obračunani DDV 

v višini 30.307 tisoč Sit, obveznosti za prispevke (4.305 tisoč Sit) in davek na izplačane 

plače (3.377 tisoč Sit) ter obveznosti za obračunani davek od dobička za leto 2004 v 

višini 2.108.431 tisoč Sit. 

 

 

Komisijsko poslovanje 

 

Drţavni zbor Republike Slovenije je dne 22.04.2004 sprejel Zakon o prenosu pooblastil, 

pravic in obveznosti Slovenske razvojne druţbe in o prenehanju Agencije Republike 

Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo – ZPPSRD, ki je začel veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu RS, kar pomeni, da zakon velja od 7.5.2004 dalje. 

Zakon v 2. členu ureja prenos pooblastil in pravic ter z njimi povezano premoţenje in 

sicer vsa pooblastila in pravice SRD, d.d. – v likvidaciji s področja lastninskega 

preooblikovanja druţbene lastnine, privatizacije in denacionalizacije, določene z zakoni in 

njihovi podlagi izdanimi predpisi ter z njim povezano premoţenje, se prenesejo na DSU, 

druţbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., če ni drugače določeno s tem zakonom. Vsa 

denarna sredstva iz naslova Zakona o lastninskem preoblikovanju se nakazujejo na 

posebni transakcijski račun DSU. 

 

 Viri za denarna sredstva, ki se zbirajo na privatizacijskem računu so: 

- izpeljava privatizacijskih postopkov še neolastninjenih podjetij v skladu z zakonom 

ZZLPPO (Zakon o zaključku lastninjenja) 

- prenos premoţenja na podlagi 6. člena ZZLPPO 

- urejanje denacionalizacijskih postopkov 

- upravljanje z deleţi in delnicami podjetij ter drugim premoţenjem, ki so ostali po 

izpeljanih privatizacijskih postopkih 

- urejanje premoţenjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo in Republiko 

Hrvaško  

- urejanje premoţenjsko pravnih razmerij pri podjetjih, ki imajo premoţenje v 

republikah bivše SFRJ, Iraka, Kube in Ljudske republike Angole. 

 

Za ugotavljanje obveznosti do proračuna RS se ugotavlja posebna bilanca pritoka 

sredstev iz naslova kupnin, ki se izdeluje vsako četrtletje. 

 

 

Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 

 

 Terjatve iz poslovanja za tuj račun v 000 SIT v 000 SIT 

 druge kratkoročne terjatve 31.12.2004 7.5.2004 

1 Naloţbe v deleţe in delnice podjetij 0 382.791 

2 Denarna sredstva na računih TRR priv. 373.962 21.159 

3 Kratkoročni depoziti pri bankah 889.950 1.333.316 

4 Kratkoročne terjatve za obresti depozitov 2.662 9.570 

5 Obveznice Autocommerce 262.758 320.459 
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6 Obresti obveznic Autocommerce 6.502 4.157 

7 Dolg.terjatev za poplačilo kupnin prodanih podjetij 0 19.500 

8 Dolgoročna dana posojila (Calcit) R+3% 0 31.156 

9 Kratkoročne terjatve za obresti DK (R+3%) 0 63 

10 Kratkoročne terjatve za obresti dolg.terj.za……… 0 1.225 

11 Kratkoročne terjatve-izvenbilančna evidenca 198.891 0 

12 Kratkoročne terjatve za oškodovanje 102.199 110.588 

13 Kratkoročne terjatve-prijavljene v prisilno poravnavo 8.736 8.736 

14 Kratkoročne terjatve- prijavljene v stečaj 246.313 284.045 

15 kratkoročne terjatve od prodaje nepremičnin 23.208 17.284 

16 Kratkoročne terjatve-obresti od…… 611 44 

17 Kratkoročne terjatve-najemnina 1.122 0 

18 Druge kratkoročne terjatve 110.829 100.472 

19 kratkoročne terjatve kupnine ostankov NO 169.680  

20 terjatve do DSU v priv. 2.005 0 

 Skupaj 2.399.428 2.644.565 

20 Popravek vrednosti dol.f.naloţb v deleţe in delnice 0 -347.025 

21 Popravek vrednosti terjatev prijavljenih v stečaj -246.313 -284.045 

22 popravek vrednosti dolg. Terjatev in obresti za poplačilo kupnin 0 -6.569 

23 popravek vrednosti ter. za oškodovanje d.k. -7.962 -7.962 

 Popravek vrednosti kratkoročnih terjatev -254.275 -645.601 

 Kratkoročne terjatve za tuj račun 2.145.153 1.998.964 

 
 
Pregled kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za tuj račun (v tisoč Sit): 

 

Obveznosti iz poslovanja za tuj račun 31.12.2004 7.5.2004 

obveznosti iz naslova prevzetih deleţev in delnic  0 35.766 

obveznosti iz naslova obresti depozitov 33.998 0 

obveznosti iz naslova obveznic Autocommerce 262.758 320.459 

obveznosti iz naslova obresti obveznic Autocommerce 6.502 4.157 

obveznosti iz naslova glavnic dolgoročnih posojil (R+3%) 0 31.156 

obveznosti iz naslova obresti dolgoročnih posojil (R+3%) 0 63 

obveznosti iz naslova dolg. terj. za popl. kupnin prodanih podjetij 0 13.083 

obveznosti iz naslova obresti dolg.terj. za poplačilo kupnin  0 1.073 

obveznosti iz naslova plačil – YU terjatve 198.892 0 

obveznosti iz naslova oškodovanja druţbenega kapitala 106.566 102.626 

obveznosti iz naslova terjatev prijavljenih v prisilno poravnavo 8.736 8.736 

obveznosti iz naslova prodaje nepremičnin 23.294 17.284 

obveznosti iz naslova obresti od prodaje nepremičnin 610 44 

obveznosti iz naslova najemnin 2.771 0 

obveznosti-varščine za nakup nepremičnin 10.000 1.150 

obveznosti iz naslova drugih terjatev 110.829 100.472 

obveznosti-kupnine ostankov NO… 169.680  

obveznosti do DSU 37.074 0 

obveznosti za davek na promet nepremičnin  (12.576) -11.182 

obveznosti  za izplačane dividende – H delnice 177.740 148.912 

obveznosti  za izplačane dividende – G delnice  41.969 7.424 

obveznosti  za izplačane dividende – podjetja ex lege 2.068 2.068 

obveznosti do KAD, SOD,  pid,ostalo, dividende  84.839 602.607 

obveznosti - komisija  0 590.105 

obveznosti  do RS iz naslova kupnin 639.119 0 
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obveznost do proračuna 240.284 22.961 

Skupaj 2.145.153 1.998.964 

 

 

Za ugotavljanje obveznosti do proračuna Republike Slovenije se ugotavlja posebna 

bilanca pritokov sredstev iz naslova kupnin, ki se izdeluje vsako četrtletje. 

 

 

Bilanca pritokov in odtokov / ZZLPPO (komisijsko poslovanje) v Sit: 

 

 SALDO 31.12.2003 SALDO 6.5.2004 

 452.111.381,60 674.667.895,16 

   

A. PRITOKI  na dan 06.05.2004 na dan 31.12.2004 

- notranji odkup 1.807,49 10.519.058,55 

-YU terjatve 76.534.506,20 282.861.897,92 

- izpl.dividende 11.982.782,38 20.122.404,20 

- kupnina od prodanih nepremičnin 22.433.039,26 30.932.257,15 

- kupnina za prod.podjetja EX LEGE 83.892.398,88 25.102.312,50 

-obresti na terj.EXLEGE 10.357.634,49 908.350,61 

-obresti DK ZLPP 1.030.855,00 1.625.611,00 

-gl.DK ZLPP  31.156.478,33 

-najemnine 51.čl.ZZLPPO  1.042.073,53 

-oškodovanje DK 7.322.259,78 0,00 

-ostanki stečajnih mas  3.940.425,49 

-izpl.gl.obveznic Autocommerce 1.303.252,40 30.058.735,99 

-izpl.obr.obveznic Autocommerce 7.605.003,97 6.515.336,91 

-izpl.iz stečajnih mas 0,00 38.791.886,32 

- pl.terj.komisija 0,00 589.046.034,09 

-obresti TRR 92.973,71 425.647,94 

Skupaj pritoki 222.556.513,56 1.073.048.510,53 

   

  SALDO 6.5.2004 

  656.883.401,29 

   

B. ODTOKI        na dan 06.05.2004 na dan 31.12.2004 

Nakazilo 5,7+8.1.2004 za l.2003(KUPN.+POBOT) 452.111.381,58   

Nakazilo 5.42004 174.633.881,84   

Nakazilo 5.7.2004  91.600.696,64 

Nakazilo 5.10.2004  627.101.495,27 

Stroški I-III/04 24.947.697,41   

Stroški 1.4.-6.5./04 5.176.805,46   

Stroški 7.5-30.6/04  7.909.008,35 

Stroški VII-IX/04  89.585.927,90 

Stroški X-XII/04  34.326.263,28 

Provizija TRR 13.635,00  25.770,00 

Skupaj odtoki 656.883.401,29 850.549.161,44 

   

Dejansko nakazilo 05.01.2005  240.283.842,96 

 

 

 

4.3.12. Pasivne časovne razmejitve 
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(v tisocih tolarjev) 31.12.2004 
Stvarni vloţek 
01.01.2004 

31.12.2003 

Pasivne casovne razmejitve 1.102 0 0 

 

 

 

 

 

4.3.13. Čisti prihodki od prodaje 

 

 

Čisti prihodki od prodaje izhajajo iz prodaje storitev, ki jih druţba v celoti ustvari na 

domačem trgu. Čisti prihodki iz prodaje storitev so prodajne vrednosti opravljenih 

storitev druţbe, navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za obračunani DDV. 

 

Struktura prihodkov iz prodaje storitev druţbe na domačem trgu: 

 

(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Prihodki iz naslova javnih pooblastil 221.430 249.996 

Prihodki iz naslova likvidacije SRD 81.384 258.000 

Najemnine 41.028 16.527 

Prihodki iz naslova vodenja likvidacij in drugih postopkov 38.469 23.691 

Prihodki iz naslova poslovodenja podjetij 15.221 15.076 

Drugi prihodki od storitev 23.206 9.818 

Skupaj 420.738 573.108 

 

 

Večji del prihodkov (prihodki iz naslova likvidacije SRD in prihodki iz naslova javnih 

pooblastil v skupni višini 302.814 tisoč SIT) je realiziran na podlagi določil Pogodbe o 

vodenju likvidacije in opravljanju strokovnih opravil pri izvajanju likvidacije in strokovnih 

opravil pri izvajanju javnih pooblastil z dne 18.09.2002, sklenjene s SRD d.d. v likvidaciji. 

 

Drugi prihodki od storitev v višini 23.206 tisoč SIT se nanašajo na prihodke iz opravljenih 

cenitev (4.580 tisoč Sit), prihodke iz prefakturiranja stroškov (6.226 tisoč Sit), prihodke 

iz svetovalnih storitev (3.203 tisoč Sit), prihodke iz naslova provizij (2.515 tisoč Sit) ter 

druge prihodke od storitev (6.682 tisoč Sit). 

 

4.3.14. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 

 

 

(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Poraba in odprava dolgoročnih rezervacij 899.745 0 

Prevrednotovalni poslovni prihodki 3.262.617 224 

Drugi poslovni prihodki 1.085 0 

Skupaj 4.163.447 224 

 

Prihodki iz naslova porabe in odprave dolgoročnih rezervacij v višini 899.745 tisoč Sit se 

nanašajo na zaključene toţbene zahtevke v letu 2004: umik toţbe PID KD (60.808 tisoč 

Sit), pravnomočno zavrnjena toţba PID KD (235.744 tisoč Sit), pravnomočna sodba Dora 

Macorini (112.430 tisoč Sit), terjatev, zavrţena s strani arbitraţe in zastarana, zastarana 

terjatev Murk Slavko (397.294 tisoč Sit), Kompas sklad 4 (58.387 tisoč Sit), 

pravnomočna sodna odločba Drago Mohorko (11.466 tisoč Sit), umik toţbe Petrol (6.248 

tisoč Sit), idr. 
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Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 3.262.617 tisoč Sit izhajajo iz naslova izdanih 

poroštev (1.020.580 tisoč Sit), naloţb v sanacijska podjetja (788.774 tisoč Sit), 

okrepitve terjatev (1.453.103 tisoč Sit) in prihodkov od prodaje osnovnih sredstev (160 

tisoč Sit). 

 

Skladno z mnenjem predhodne revizije za poslovno leto 2004 se prevzete obveznosti 

SRD, d.d. v likvidaciji iz naslova izdanih poroštev (poročilo o stvarnem vloţku – 

obveznosti iz naslova izdanih poroštev, priloga št. 8) vodijo v zabilančni evidenci kot 

potencialne obveznosti DSU. Knjiţene obveznosti (1.020.176 tisoč Sit) so se sprostile 

med prevrednotovalne poslovne prihodke. Skladno z mnenjem predhodne revizije so se 

tudi knjiţene prevzete obveznosti SRD, d.d. v likvidaciji iz naslova naloţb v sanacijska 

podjetja v okviru stvarnega vloţka (priloga št. 14) sprostile med prevrednotovalne 

poslovne prihodke. 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova okrepitve terjatev (1.453.103 tisoč Sit) se 

nanašajo na zmanjšanje popravkov vrednosti terjatev. Večje postavke v okviru tega 

konta se nanašajo na odpravo popravka vrednosti terjatev do druţbe Cimos, d.d. 

(844.042 tisoč Sit) zaradi konverzije v kapital, zmanjšanje popravka vrednosti terjatev 

zaradi plačil iz stečajne mase druţb Ferromoto (49.180 tisoč Sit), Ikos (111.036 tisoč 

Sit), Litostroj (119.448 tisoč Sit), Primorje Export (111.217 tisoč Sit). 

 

 

4.3.15. Stroški blaga, materiala in storitev 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 

Stroški materiala 18.901 16.537 

Stroški energije 806 843 

Pisarniški material 5.340 4.475 

Strokovna literatura 4.439 4.170 

Drugi stroški materiala 8.316 7.049 

Stroški storitev 177.752 90.125 

Prevozne storitve, pošta, telefon 8.743 8.791 

Najemnine 8.219 1.557 

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 3.189 3.087 

Stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in zavarovalnih premij 5.676 1.226 

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 122.094 51.044 

Stroški storitev fiz.oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 6.261 3.058 

Stroški drugih storitev 23.570 21.362 

Skupaj 196.653 106.662 

 

Stroški materiala obsegajo stroške nabavljenega pisarniškega materiala in strokovne 

literature, stroške energije ter druge stroške materiala, ki se v večini nanašajo na 

ustrezni deleţ stroškov materiala za poslovno stavbo. 

 

Stroški storitev se nanašajo na opravljene storitve drugih podjetij. 69% stroškov storitev 

predstavljajo stroški intelektualnih in osebnih storitev (122.094 tisoč Sit), v okviru le-teh 

večino odvetniške in pravne storitve (61.298 tisoč Sit), storitve Metalna ECCE (27.832 

tisoč Sit), storitve za vzdrţevanje računalniških programov in opreme (9.515 tisoč sit), 

cenitve podjetij (5.227 tisoč Sit), storitve strokovnega izobraţevanja (5.370 tisoč Sit) in 

revizijske storitve (1.835 tisoč Sit). 

 

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (6.261 tisoč Sit) se v večini 

nanašajo na izplačila po avtorskih pogodbah (4.034 tisoč Sit) in sejnine članov 

nadzornega sveta DSU (1.560 tisoč Sit). 
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Sejnine članov nadzornega sveta so določene s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 

408-12/2001-16 z dne 17.10.2002, in znašajo za predsednika 80.000 Sit bruto, za člane 

pa 57.140 Sit bruto. Tričlanski nadzorni svet druţbe se je v letu 2004 sestal na 7 sejah 

(28.02., 30.04., 30.06., 31.08., 19.10., 10.11. in 21.12.). 

 

Stroški drugih storitev obsegajo pripadajoči deleţ stroškov storitev za vzdrţevanje 

poslovne stavbe (8.205 tisoč Sit) ter stroške storitev za vzdrţevanje osnovnih sredstev 

druţbe (3.338 tisoč Sit), stroške oglasov (5.463 tisoč Sit) in drugo.  

 

 

4.3.16. Stroški dela 

 

 

(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Plače in nadomestila plač zaposlencev 246.744 231.217 

Dodatno pokojninsko zavarovanje 8.102  2.608 

Regres in drugi prejemki zaposlencev 26.876 13.017 

Prispevki na bruto plače 35.170 37.389 

Davek na plače 34.959 26.724 

Skupaj  351.851 310.955 

 

 

Stroški dela vsebujejo plače, ki pripadajo zaposlencem, v kosmatem znesku in tisti del 

dajatev za socialno in pokojninsko zavarovanje, ki ga DSU dodatno obračunava glede na 

plače. Kot plače se štejejo tudi nadomestila plač, skladno z zakonom ali pogodbo o 

zaposlitvi, ki pripadajo zaposlencem za čas, ko ne delajo, v obsegu, ki bremeni DSU. 

 

Osnova za obračun in izplačilo plač zaposlenim v DSU so interni akti o sistematizaciji in 

vrednotenju delovnih mest ter akt o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja. V 

DSU ima direktor individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo sklepa z nadzornim svetom 

druţbe, trije direktorji področij (ekonomika, pravno področje in področje poslovnega 

svetovanja) pa so osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in sklepajo ustrezne 

pogodbe o zaposlitvi na osnovi pravilnika o sistemizaciji. 

 

Skupen znesek vseh prejemkov posameznih oseb druţbe v letu 2004: 

- uprava 22.233 tisoč Sit 

- drugi zaposleni po individualnih pogodbah 52.589 tisoč Sit 

- člani nadzornega sveta   1.472 tisoč Sit 

skupaj 76.294 tisoč Sit 

 

 

4.3.17. Odpisi vrednosti 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Amortizacija neopredmetenih dolg. in opredmetenih osnovnih sredstev 39.903 35.508 

  - Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.959 5.143 

  - Amortizacija poslovnih prostorov 23.394 18.338 

  - Amortizacija opreme 13.115 11.704 

  - Amortizacija drobnega inventarja 435 323 

Prevrednotovalni poslovni odhodki opredmetenih osnovnih sredstev 217 458 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 115.910 1.250 

Skupaj 156.030 37.216 
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Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v višini 115.910 tisoč Sit se 

nanašajo na popravke in odpise vrednosti terjatev (88.994 tisoč Sit) ter 

prevrednotovalne poslovne odhodke iz naslova vstopnega DDV (26.916 tisoč Sit). 

 

 

4.3.18. Drugi poslovni odhodki 

 

 

Drugi poslovni odhodki v višini 99.672 tisoč Sit se večinoma nanašajo na odpis terjatev iz 

stvarnega vloţka zaradi plačila na SRD (87.769 tisoč Sit) ter na administrativne takse in 

sodne stroške (9.361 tisoč Sit). 

 

 

4.3.19. Finančni prihodki iz deleţev 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Prihodki iz dividend 43.560 0 

Prihodki iz poslovanja z vrednostnimi papirji 101.948 0 

Prihodki iz prodaje poslovnih deleţev in drugih naloţb 183.249 0 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova kapitalskih naloţb 3.812.896 0 

Skupaj 4.141.653 0 

 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova kapitalskih naloţb v višini 3.812.896 tisoč 

Sit izhajajo iz zmanjšanja popravkov vrednosti kapitalskih naloţb. V večini se nanašajo 

na Cimos, d.d. 2.680.095 tisoč Sit, GIO, d.o.o. 518.184 tisoč Sit, Iskra Telekom Holding, 

d.d. 271.444 tisoč Sit, Stilles, d.d. 80.959 tisoč Sit, Sončni dom, d.o.o. 69.593 tisoč Sit in 

Unior, d.d. 24.894 tisoč Sit. 

 

 

4.3.20. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij 1.031.808 0 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova dolgoročnih terjatev 413.238 0 

Prodaja dolgoročnih terjatev 234.524 0 

Prihodki od prevrednotenja – pozitivne tečajne razlike DK 37.993 0 

Skupaj 1.717.563 0 

 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova dolgoročnih terjatev izhajajo iz zmanjšanja 

popravkov vrednosti glavnic dolgoročno danih posojil zaradi poplačil glavnic ter 

uskladitve popravkov vrednosti skladno s pravilnikom. Večje postavke v okviru tega 

konta so (v tisoč Sit): EKI Črnomelj 12.000, EMO Orodjarna 10.500, Litostroj E.I. 

11.250, Varstroj 25.000, Avtoprevoz 14.702, Iskra Feriti 64.097, Alpkomerc 25.025 , 

Gostol 10.767 , Soško gozdno gosp. 17.501, Tera 10.173, Meblo Holding 113.198,  

Avtoprevoz Tolmin 23.802, Emo Orodjarna 19.250. 

 

Finančni prihodki iz naslova prodaje dolgoročnih terjatev v višini 234.524 tisoč Sit 

izhajajo iz prodaje terjatev iz naslova dolgoročno danega posojila druţbi MTT Tekstil 

(kupec Šrimpf) v višini 160.517 tisoč Sit ter Pogodbe o ureditvi razmerij z druţbo Stol, 

d.d. (DK 74.007 tisoč Sit). 

 

 



D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

Letno poročilo za poslovno leto 2004 

   

62 

4.3.21. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Prihodki od obresti 896.350 15.373 

Prihodki od prevrednotenja – pozitivne tečajne razlike 135.640 0 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova kratkoročnih terjatev 101.837 0 

Prodaja kratkoročnih terjatev 296.692 0 

Drugi finančni prihodki 5.151 19 

Skupaj 1.435.670 15.392 

 

Prevrednotovalni finančni prihodki iz naslova kratkoročnih terjatev izhajajo iz zmanjšanja 

popravkov vrednosti kratkoročnih terjatev in glavnic kratkoročno danih posojil zaradi 

poplačil ter uskladitve popravkov vrednosti skladno s pravilnikom. Večji postavki v okviru 

tega konta sta (v tisoč Sit) Smreka 65.142 (vpis povečanja OK v Srg) in Meblo Holding 

26.380.  

 

Finančni prihodki iz naslova prodaje kratkoročnih terjatev se v večini nanašajo na prodajo 

terjatev do MTT Tekstil v višini 53.707 tisoč Sit, prodajo terjatev do Stavbar IGM v višini 

41.968 tisoč Sit, prodajo terjatev do Unuk Franc v višini 51.621 tisoč Sit in prodajo 

terjatev do Inles, d.d. v višini 134.000 Sit. 

 

 

4.3.22. Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 

naloţb 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Prevrednotovalni finančni odhodki zaradi oslabitve 567.508 0 

Odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti 66.810 0 

Skupaj 634.318 0 

 

Prevrednotovalni finančni odhodki zaradi oslabitve v skupni višini 567.508 tisoč Sit se 

nanašajo na oblikovanje popravkov vrednosti naloţb in terjatev, skladno s pravilnikom o 

računovodstvu. Nanašajo se na oslabitev 

- kapitalskih naloţb (335.979 tisoč Sit)  

- kratkoročno danih posojil in vnovčenih poroštev (136.329 tisoč Sit) 

- dolgoročno danih posojil (58.984 tisoč Sit) 

- obresti (31.170 tisoč Sit) in  

- dolgoročnih obveznic (5.046 tisoč Sit). 

 

Odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev zaradi ohranitve vrednosti v višini 66.810 

tisoč Sit izhajajo iz negativnih tečajnih razlik. 

 

 

4.3.23. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Povečanje dolgoročnih rezervacij 3.367.686 0 

Odhodki za obresti 53.481 2.071 

Odhodki od prodaje finančnih naloţb 30.793 0 

Drugi finančni odhodki 36.059 0 

Skupaj 3.488.019 2.071 
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Povečanje dolgoročnih rezervacij izhaja iz novih toţbenih zahtevkov (Ezgeta Kata in 

ostali, Šušter Ana in ostali, Kobe Marija in ostali), toţbenih zahtevkov Elektro primorska 

d.d. (2.013.277 tisoč Sit), Elektro Gorenjska d.d. (473.729 tisoč Sit), Elektro Ljubljana 

(391.576 tisoč Sit) in Novoles (10.186 tisoč Sit), prenesene toţbe Agencije RS za 

prestrukturiranje in privatizacijo (Peršak Cvetka) ter sklepov o izvršbi za delavce druţbe 

Dan, d.d.. 

 

Odhodki za obresti se nanašajo na obresti iz poslovanja z vrednostnimi papirji (39.273 

tisoč sit), obresti za dolgoročno prejeto posojilo Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje 

poseljenosti slovenskega podeţelja (11.674) ter druge obresti. 

 

Odhodki od prodaje finančnih naloţb izhajajo iz prodaje naloţbenih premičnin Metalna 

Ecce (23.446 tisoč Sit) in prodaje vrednostnih papirjev (7.347 tisoč Sit). 

 

Drugi finančni odhodki v višini 36.059 tisoč Sit se v večini nanašajo na odhodke iz 

naslova zaključenih toţb oziroma izvršb nekdanjih delavcev Tovarne Muta: Ribič 13.150 

tisoč Sit, Kolar 9.048 tisoč Sit, Vučičevič 7.417 tisoč Sit, Harnik 4.852 tisoč Sit, Kac  339 

tisoč Sit. 

 

 

4.3.24. Izredni prihodki 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Prejete odškodnine 165 0 

Druge neobičajne postavke 5.706 0 

Skupaj 5.871 0 

 

 

 

4.3.25. Izredni odhodki 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala 3.126 10.106 

  - Druge neobičajne postavke 3.126 10.106 

Izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala  0 0 

Skupaj 3.126 10.106 

 

Izredni odhodki v višini 3.126 tisoč sit se v večini nanašajo na zaprte obveznosti (stvarni 

vloţek) iz naslova plačanih predujmov za sodne stroške postopkov, ki so ţe zaključeni 

(Kostroj, SOP Novoline) ter odhodke po 130. členu stanovanjskega zakona. 

 

 

4.3.26. Davek iz dobička 

 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Davek iz dobička 2.136.712 30.200 

 

Davčna stopnja znaša 25% davčne osnove. 

 

Druţba je za leto 2004 obračunala davek od dobička v višini 2.136.712 tisoč Sit. V letu 

2004 je druţba plačala za 30.852 tisoč Sit akontacij davka, tako da je znašala obveznost 

za plačilo davka od dobička za leto 2004 2.105.860 tisoč Sit. Obveznost je bila poravnana 

22.04.2005. 
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Razlike med celotnim dobičkom in davčno osnovo so naslednje: 

 
(v tisocih tolarjev) 1-12/2004 1-12/2003 

Celotni dobiček 6.955.273 119.851 

Obdavčljivi odhodki 1.698.473 19.012 

Povečanje davčne osnove  204 0 

Davčne olajšave (107.102) (18.061) 

Davčna osnova III. 8.546.848 120.802 

Davčna stopnja 25% 25% 

Davek iz dobička 2.136.712 30.200 

 

 

Obdavčljive odhodke sestavlja 50% vrednosti oblikovanih dolgoročnih rezervacij v letu 

2004 (1.683.843 tisoč Sit), odhodki v zvezi z zaposlenimi (11.200 tisoč Sit), zamudne 

obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov (594 tisoč Sit), preveč 

obračunana amortizacija za mobilne telefone in programsko opremo (251 tisoč Sit) in 

drugo. 

 

Povečanje davčne osnove predstavlja znesek izkoriščenih davčnih olajšav iz naslova 

investicij zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstev, davčne olajšave pa investicijska 

rezerva v višini 99.000 tisoč Sit ter olajšava za pokojninski načrt v višini 8.102 tisoč Sit. 

 

 

 

4.3.27. Kazalniki 

 

 
Kazalnik Izračun 2004 2003 

Stopnja lastniškosti financiranja 
Kapital /  

obveznosti do virov sredstev 
0,26 0,89 

Stopnja dolgoročnosti financiranja 
Kapital in dolgoročni dolgovi / 

obveznosti do virov sredstev 
0,28 0,89 

Stopnja osnovnosti investiranja Osnovna sredstva / sredstva 0,04 0,48 

Stopnja dolgoročnosti investiranja 

Osnovna sredstva in dolgoročne 

naloţbe ter dolgoročne terjatve / 

sredstva 

0,35 0,48 

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev Kapital / osnovna sredstva 6,89 1,84 

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti 
Likvidna sredstva / kratkoročne 

obveznosti 
0,01 0,07 

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti 
Likvidna sredstva in kratkoročne 
terjatve / kratkoročne obveznosti 

0,58 0,87 

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti 
kratkoročna sredstva / 
kratkoročne obveznosti 

3,11 4,63 

Koeficient gospodarnosti poslovanja 
Poslovni prihodki /  

poslovni odhodki 
5,70 1,26 

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 
Čisti dobiček v poslovnem letu / 

povprečni kapital 
1,47 0,14 

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala 
Vsota dividend za poslovno leto / 

povprečni osnovni kapital 
- - 
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5. PRILOGE 

 
5.1. Naloţbe v kapitalske deleţe, delnice podjetij 
 

   Stvarni vloţek  

  NAZIV DRUŢBE 
1.1.2004 

% 
število 
delnic 

31.12.2004 
% 

število 
delnic 

1 5037603 AGIS ZAVORE, d.d. 6.866 29.328 6.828 29.168 

2 5040302 CIMOS  d.d.  3.833 638.155 5.873 977.929 

3 5066034 GIO, d.o.o. 30,04  30,040  

4 5039142 GLIN HOLDING d.o.o. 93,809  93,809  

5 5899281 HORIZONTE, druţba za razvoj podj.d.o.o. 12,497  12,497  

6 5040736 IMPOL, d.d. 6,026 244.836 6,026 244.836 

7 5036496 INDUPLATI d.d.  28,541 448.595 0 0 

8 5323436 INES INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA, d.o.o. 16,11  16,110  

9 5103126 INLES, d.d., Ribnica 1,743 12.087 0 0 

10 5284414 ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. 40 114.685 40,000 114.685 

11 5185661 Iskra Stikalni elementi d.d. 26,749 117.154 0 0 

12 5042518 HOLDING IMV D.D. 20 1.064.687 0 0 

13 5559227 MESNINE BAUMAN, d.o.o. 32,002  32,002  

14 5111188 METALKA COMMERCE, d.o.o., Ljubljana 0,982  0,982  

15 1319566 MTT TEKSTIL, d.o.o.  100  0  

16 5985757 NICO PRO, d.o.o. 62,5  62,500  

17 5040116 NOVOTEKS TKANINA, d.d. - v p.p. 15,527 169.187 15,527 84.562 

18 5048834 OLJARNA FRAM, d.o.o. 16,31  0  

19 1304836 SKIMAR, d.o.o. 13,541  13,541  

20 5034108 Smreka d.o.o. Gornji Grad 0  27,474  

21 1580981 SONČNI DOM, d.o.o., Maribor 24,949  24,949  

22 5564697 STILLES, d.d. 39,243 269.864 39,243 269.864 

23 5040868 TALUM, d.d. 0,006 217 0 217 

24 1324047 TALUM B, druţba za upravljanje, d.d. 0,087 220 0 220 

25 5034299 TVI MAJŠPERK, d.o.o.  v stečaju 17.7.04 11,31  11,310  

26 5944384 TVM, d.o.o. 31,922  39,547  

27 5045819 TVT MARIBOR, d.d. 70,451 1.125.937 70,451 542.312 

28 5042437 UNIOR, d.d., Zreče 0,402 9.395 0,402 9.395 

29 5026024 ABANKA VIPA, d.d. 0,006 276 0,006 276 

30 5893194 KDD, d.d. 9,615 50 9,615 50 

31 5026091 BANKA ZASAVJE, d.d. 1,742 1.516 1,742 1.516 

32 5396778 SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d. 0,158 2.200 0,158 2.200 

33 5063345 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. 0,003 148 0,003 148 

34 5026121 BANKA CELJE, d.d. 0,007 29 0,007 29 

35  LB LJUBLJANSKA BANKA, d.d.  331  331 

36 5300614 K.B.TRIGLAV D.D. V STEČAJU 27.12.1996  33  33 

37 5144876 AVTOTAP MARIBOR, d.o.o. - v stečaju 23.05.1996 20  20  

38 5035015 CICIBAN, d.o.o. -  v stečaju 14.04.1993 100  100  

39 5041368 DEKORATIVNA, d.o.o. - v likvidaciji 10.04.1997 100  100  

40 5066336 EEK MONTAŢA MB, d.o.o. - v stečaju 10.08.1995 20  IZBRIS  IZ SRG 

41 5303907 ELEKTROKOVINA d.o.o. - v stečaju 07.10.1993 20  20  

42 5042852 EMO CELJE, d.o.o. -  v stečaju 04.05.2000 100  100  

43 5005108 FERROMOTO, d.o.o. – v stečaju 16.12.1992 100  100  

44 5041198 GORENJE ELEKTRONIKA, d.o.o. - v stečaju 30.04.1993 66,225  IZBRIS IZ SRG 

45 5182867 HIPOT, d.o.o. - v stečaju 24.10.2000 30,76  30,76  

46 5061245 IBL Inţeniring biro d.o.o. - v likvidaciji 07.10.1997 100  100  
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47 5077788 INDUSTRIJSKI BIRO d.o.o. - v likvidaciji 17.03.1999 100  100  

48 5254566 INŢENIRING GALEB d.o.o. - v likvidaciji 14.03.1997 100  100  

49 5040558 IKOS KRANJ, d.o.o. - v stečaju 18.12.1995 100  100  

50 5040167 IPOZ TRBOVLJE, d.o.o. - v likvidaciji 16.07.1999 1,2  1,2  

51 5034884 KONUS, d.o.o. - v stečaju 15.02.2001 100  100  

52 5466156 KOSTROJ, d.o.o. - v stečaju 19.04.2000 100  100  

53 5072379 KOVIN. STROJ. IND.AJDOVŠČINA, d.o.o. - v stečaju 17.11.1994 100  100  

54 5039789 KTL NAVITA EMBALAŢA, d.o.o. - v stečaju 05.05.1999 36,196  36,196  

55 5002079 LESNA INDU. IDRIJA, d.o.o. - v likvidaciji 17.08.2000 100  100  

56 5447135 LITOSTROJ HOLDING, d.d. - v stečaju 01.09.1999 35,225 33.092 35,225 33.092 

57 5036399 METKA CELJE, d.o.o. - v stečaju 15.02.1993 100  100  

58 5734410 METKA TEKSTIL, d.o.o. - v stečaju 03.04.1997 20  20  

59 5213878 MERX BLAG. CENTER d.o.o. - v likvidaciji 05.02.1996 100  100  

60 5939933 M.P.P. GONILA, d.o.o. - v stečaju 19.11.2002 98,532  98,532  

61 5939984 M.P.P. TEHNIČNE SLUŢBE, d.o.o. - v stečaju 03.12.2002 100  100  

62 5040574 MTT MELJE, d.d. - v stečaju 21.06.1999 72,774 1.608.976 72,774 1.608.976 

63 5101832 OPEKARNA LENDAVA, d.o.o. - v stečaju 03.10.1994 100  100  

64 5039827 PAKO d.o.o. - v likvidaciji 18.05.1998 100  100  

65 5097258 SLAVNIK INTERNATIONAL, d.o.o. - v stečaju 09.02.1993 100  100  

66 5113938 SOP KLEPAR, d.o.o. – v stečaju 27.01.1994 100  100  

67 5067090 SOP, d.o.o. LJUBLJANA - v likvidaciji 14.11.1995 100  100  

68 5908345 SRP, d.d. Ljubljana - v likvidaciji 07.06.1999 20,098 95.719 20,098 95.719 

69 5036011 SPLOŠNA STAVBENA DRUŢBA, d.d. - v stečaju 05.11.1999 97,690 2.998.040 97,69 2.998.040 

70 5037107 SUKNO ZAPUŢE, d.o.o. - v stečaju 29.10.1996 100  100  

71 5157382 ŠPEDTRANS MARIBOR, d.o.o. - v stečaju 22.09.1994 100  100  

72 5042305 TOVARNA DUŠIKA RUŠE, d.o.o. – v likvidaciji 15.07.2004 95,758  95,758  

73 5103169 TOVARNA MERIL – LES, d.o.o. - v stečaju 06.04.1993 100  100  

74 5040884 
RUDNIK MEŢICA, TOM tov. opreme Meţica, d.o.o. - v stečaju 
14.10.1996 

76,462  76,462  

75 5473047 TOV.MUTA KMET.MEH., d.o.o.-v stečaju 17.10.2003 63,190  63,190  

76 5216109 
SEŢANA, TOV.PLETENIN IN KONFEKCIJE, d.o.o. - v stečaju 
25.04.1995 

100  100  

77 5068916 VARNOST VASTOR d.o.o. - v likvidaciji 03.03.2003 100  100  

78 5041031 VOZILA GORICA, d.o.o. - v stečaju 20.12.2002 100  100  

79 5034159 ZLIT, d.o.o. - v stečaju 05.11.1993 100  100  

 

 



D.S.U., druţba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

Letno poročilo za poslovno leto 2004 

   

68 

 

5.2. Izvenbilančne naloţbe – Komisijsko poslovanje 
 
 

TOŢBA DRUŢBENEGA PRAVOBRANILCA       
   7.5.2004   31.12.2004  

 Matična 
številka 

Ime druţbe  Deleţ DSU  
skupaj (%) 

Skupno št. 
Delnic 
druţbe 

Št. 
Delnic 
DSU 

Deleţ DSU  
skupaj (%) 

Od tega za 
denac. 

uprav. % 

1 5006040 Adria, turistično podjetje d.o.o., Ankaran 94,00   94,00 10,2 
2 5065011 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 47,306 96.390 45.598 47,306 - 
3 5005019 Dom d.o.o. Ljubljana 47,13   47,13 47,13 
4 5003121 Gospodarsko razstavišče d.o.o. 7,71   7,71 - 
5 5004586 Kompas Hoteli Bled d.d. 19,25 134.100 17.225 12,845 12,845 
6 5255171 Kompas International d.d., Ljubljana 20 589.800 139.200 23,60 - 
7 5005477 Ona On d.o.o., Ljubljana 0,67   0,67 0,67 
8 5099595 Poslovni sistem Za Avto d.o.o. 20,00   20,00 - 
9 5001609 Primorje Export p.o. Nova Gorica v stečaju -100%   -100%  

        

PODJETJA BREZ REVIZIJE HČERINSKIH PODJETIJ V TUJINI     

        
1 5066034 GIO d.o.o. Ljubljana 14,034   14,034 - 
2 5034639 Paloma d.d. 1.237 3.395.834 1.237 0,036 - 
3  KTL Navita Embalaţa, d.o.o. v stečaju    -51,10  
        

 POSEBNE IGRE NA SREČO     
        

1 1214381 TERME Maribor d.d. 1,199 2.286.558 27.423 1,199 1,199 
        

PRENOS PO SKLEPU VLADE 60% + 20%     
        

1 5003938 Jeklotehna Maribor, d.d. v stečaju -80   -80,00  
2  SGP Gradbenik, d.d. (dne 03.01.2000 pripojitev Gidgradu d.d. v stečaju) -6,305  
3 5290074 TAM Maribor d.d. v stečaju -67   -67,00  
4  Avtomontaţa, d.d. V stečaju -43,62   -43,62  
        

ZZLPPO      
        

 Matična 
številka 

Ime druţbe  Deleţ DSU  
skupaj (%) 

Skupno št. 
Delnic 
druţbe 

Št. 
Delnic 
DSU 

Deleţ 
DSU  

skupaj (%) 

Od tega za 
denac. 

uprav. % 

1 5488397 ABC Agrohit d.o.o.  10,885   10,885  
2 5403685 Agroemona d.o.o. 3,94   1,612 1,612 
3 5025869 Geoplin d.o.o. Ljubljana 0,284   0,284  
4 5301971 G & P Hoteli Bled d.o.o. 3,834   3,834 2,28 
5 5111188 Metalka Commerce d.o.o. 99,018   99,018 1,6 
6 5034086 Prod d.o.o. Ljubljana 100   100  
7 5077133 Projektivno podjetje Kranj d.o.o. 11,83   3,763  
8 5095387 Ribe Maribor d.o.o. 30,4   30,4 30,4 
9 5037948 STOL d.d. Kamnik 97,3 194.050 188.814 97,3  

10 5005582 Veletrgovina Vema d.d. 0,062 190.000 118 0,062  
11 5186234 Hmezad Hram Šmarje pri Jelšah, d.o.o.  -100   -100  
12 5150884 Hmezad TG d.o.o. Radlje ob Dravi v stečaju (Hmezad kmetijstvo Radlje d.o.o.)  -100  
13 5074843 Vatrostalna Jesenice d.o.o. v stečaju -100   -100  
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SLOVENSKE ŢELEZARNE - PRENOS IZ RS     
  4.odst. 5.člen ZLPPO      

1 5046432 SIJ, d.d. (Slovenske Ţelezarne, d.d.) 13,582 994.616 85.600 8,606  

        

Pogodba med RS in Hrvaško o ureditvi premoţenjskopravnih razmerij    

        
 Matična 

številka 
Ime druţbe  Deleţ DSU  

skupaj (%) 
Skupno št. 

Delnic 
druţbe 

Št. 
Delnic 
DSU 

Deleţ 
DSU  

skupaj (%) 

Od tega za 
denac. 

uprav. % 

1 5422850 Kolpa - Ker d.o.o., Metlika 45   45  

2 1695789 Planika Kobarid - Tolmin d.o.o. 100   100  

        

ZLPP - Prenos poslovno nepotrebnih sredstev     

        
 Matična 

številka 
Ime druţbe  Deleţ DSU  

skupaj (%) 
Skupno št. 

Delnic 
druţbe 

Št. 
Delnic 
DSU 

Deleţ 
DSU  

skupaj (%) 

Od tega za 
denac. 

uprav. % 

1 5040884 Rudnik Meţica, TOM d.o.o. - v stečaju 23,538   23,538  

        

Osnovna sredstva (predmet denacionalizacije)     

        

1  Centralni obrati, Prvomajska 39, Nova Gorica      

        

Nepremičnine Litostroj Holding (6.čl.ZZLPPO)     

        

1  Litostroj Holding d.d. V stečaju      

        

 

 

DELNICE REZERVIRANE ZA DENACIONALIZACIJSKE UPRAVIČENCE 
 

Zap.št. Mat.št Druţba 

Št.delnic 
DSU 

31.12.2004 

1 5146984 Agrokombinat Maribor d.d. 11.606 

2 5097053 Alpetour - Potovalna agencija d.d., Kranj 11.491 

3 5043794 Beti d.d., Metlika 18.847 

  5043794 Beti d.d., Metlika 1.847 

4 5042801 Cinkarna Celje d.d. 2.149 

5 5001170 Daj - Dam gostinsko podjetje d.d. 2.559 

6 5026431 Delikatesa d.d., Ljubljana 1.986 

7 5035856 Elan Bikes d.d. 509 

8 5033187 Embalaţa d.d., Maribor 22.013 

9 5060788 Farma Stična d.d. 29.301 

10 5048664 Fructal d.d.,  Ajdovščina 1.462 

11 5074894 Gradis skupina G d.d. (GP Jesenice) 2.112 

12 5001382 HTP Gorenjka Kranjska Gora d.d. 46.554 

13 5033632 Imgrad Ljutomer d.d. 29.627 

14 5074614 Ingrad Koncern d.d., Celje 1.425 

15 5042097 IZR d.d., Škofja Loka 1.608 

16 5040043 Jelovica d.d., Škofja Loka 25.299 

17 5053447 Kino Sora d.o.o., Škofja Loka 642 

18 5038251 KLI Logatec d.d. 7.653 

19 5132614 Kolinska d.d., Ljubljana 2.027 

20 5157714 Kovina d.d., Šmartno 31.871 
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21 5072166 Kovinska Bled, d.d. 5.402 

22 5072000 Kristal Maribor d.d. 6.162 

23 5025648 Lesnina d.d., Ljubljana 146 

24 5316766 Liko d.d., Vrhnika 66.376 

25 5284619 LTH Škofja Loka d.d. 55 

26 5035333 Mariborska Livarna Maribor d.d. 0 

27 5015456 Mlaj Zadobrova d.o.o. 18.282 

28 5033942 Mlinostroj d.d., Domţale 7.418 

29 5034213 Motvoz d.d., Grosuplje 0 

30 5040116 Novoteks Tkanina, d.d. 17.741 

31 5033721 Papirnica Vevče d.d. 50.820 

32 5141966 Perutnina Ptuj d.d. 7.586 

33 5049318 Pivovarna Laško d.d. 170.851 

34 5048877 PPS - Pekarne Ptuj d.d. 1.160 

35 5035830 Saturnus Embalaţa d.d. 1.865 

36 5198046 SCT, d.d. 9.760 

37 5129451 Semesadike Mengeš d.d. 44.607 

38 5043247 Skupina KIK Kamnik d.d. 0 

39 5005710 Slovenijales d.d., Ljubljana 239 

40 5005817 Sora Medvode d.d. 8.609 

41 5254132 Steklarna Hrastnik d.d. 38.598 

42 5045657 Steklarna Rogaška, d.d. 6.360 

43 5005965 Stolarna Dobrepolje d.d. 36.426 

44 5038057 SVEA d.d. 4.822 

45 5034248 Šešir d.d., Škofja Loka 25.558 

46 5015553 Tiko d.o.o., Trţič 4.009 

47 5860555 Totra Tekstil 8.431 

48 5043093 TKI Hrastnik d.d. 39.694 

49 5040060 Trgovina Novoteks d.o.o. 2.521 

50 5132347 Vino Breţice d.d. 1.139 

51 5391814 ŢITO d.d. 52 

52 5102294 Ţito Intes d.d. 159.456 

 
 
OSTANKI NOTRANJIH ODKUPOV (Upravljanje z deleţi in delnicami podjetij ter drugim premoţ., ki so 
ostali po izpeljanih privat. postopkih) 

 

Zap.št. Mat.št Druţba 

Št.delnic 
DSU 

31.12.2004 

1 5004683 Emona blagovni center d.d., Ljubljana 19.689 

2 5071909 ETP Kranj, d.d.  4.402 

3 5283973 Hotel Creina Kranj d.o.o. 21.615 

4 5004861 Hotel Evropa, d.d., Celje 9.582 

5 5004624 Hotel Kompas Bohinj, d.d. 104 

6 5036640 IBI Kranj, d.d. 740 

7 5078008 IMP Klima Montaţa, d.d. 280 

8 5226384 IMP Telekom, d.d. 11.664 

9 5074614 Ingrad, d.d. Celje 9.262 

10 5174929 Iskra Transmission, d.d., Ljubljana 7.448 

11 5048257 Ljubljanske Mlekarne d.d. 36.795 

12 5025826 Manhold d.d., Ljubljana 37.597 

13 5038189 Marles d.d. Maribor 55.106 
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14 5111153 Metalka Trgovina, d.d. 639.891 

15 5049130 Mladinska knjiga Zaloţba, d.d. 213.449 

16 5077117 Mostovna, d.d., Ljubljana 7.934 

17 5034213 Motvoz, d.d., Grosuplje 3.049 

18 5025249 MURKA Lesce, d.d. 29.929 

19 5004071 Podjetje TRG d.o.o., Ljubljana 7.095 

20 5005574 Semenarna, d.d. 22.547 

21 5005817 SORA Medvode, d.d. 8.975 

22 5098319 Stanovanjsko podjetje Velenje, d.o.o. 836 

23 5033837 Tekstilna tovarna Okroglica, d.d. 7.248 

24 5042399 Termoplast Plama 1.976 

25 5105706 Velo d.d., Ljubljana 19.119 

26 5067995 VODI Gorica d.d. 7.926 

27 5222125 ZIM zasnove in vodenje investicij, d.o.o. (Zavod za izgradnjo Maribora) 174 

 
 
IZVENBILANČNE NALOŢBE - STEČAJI (DENAC. + OSTANKI NO) 

 

Zap.št. Mat.št Druţba 

Št.delnic 
DSU 

31.12.2004 

1 5035414 Avtoprevoz Zasavje Trbovlje d.o.o. - v stečaju od 09.10.1998 21.415 

2 5143446 Avtopromet Gorica d.o.o. - v stečaju od 03.07.2003 4.905 

  5143446 Avtopromet Gorica d.o.o. - v stečaju od 03.07.2003 9.811 

3 5034221 BAČA d.d. - v stečaju od 05.03.2002 2.491 

4 5142148 Bistriške mesnine d.d. - v stečaju od 09.11.2000 8.008 

5 5034329 ČIB Bovec d.d. - v stečaju od 22.07.1996 31.433 

  5034329 ČIB Bovec d.d. - v stečaju od 22.07.1996 31.832 

6 5151716 Emona Ribarstvo d.o.o. Ljubljana - v stečaju od 30.11.1998 11.493 

7 5693772 ESO - Elektro Strojna Oprema d.d. Velenje - v stečaju od 27.05.1997 65.864 

8 5098173 Gradbinec d.d. Kranj - v stečaju od 06.03.2000 6.960 

9 5005469 IBN-JT d.d. - v stečaju od 04.05.2000 27.584 

10 5034469 INDOS d.d. Ljubljana - v stečaju od 06.03.2000 2.040 

  5034469 INDOS d.d. Ljubljana - v stečaju od 06.03.2000 22.566 

11 5075041 LIO Škofja Loka d.d. - v stečaju od 23.03.2000 25.841 

12 5107032 Malgos d.d. - v stečaju od 01.03.2000 7.797 

13 5033071 Mehanika Trbovlje d.d. - v stečaju od 18.09.2003 5.505 

14 5076587 MP Instalacija Ljubljana d.d. - v stečaju od 09.10.1998 10.409 

15 5515521 OFERTA d.o.o. Maribor - v stečaju  226 

  5515521 OFERTA d.o.o. Maribor - v stečaju  357 

16 5254299 PAP Intel d.d. Ljubljana - v stečaju od 22.10.1999 6.214 

17 5038561 Pohištvo Čepovan d.d. - v stečaju od 17.08.2001 18.280 

18 5076838 Prevoz Breţice d.d. - v stečaju od 26.06.1998 20.016 

19 5025761 Slovenijašport d.d. Ljubljana - v stečaju od 02.02.1999 5488 

20 5076846 Slovenijaturist d.d. - v stečaju od 09.07.2001 8.142 

21 5387213 Stanovanjski servis d.o.o. - v stečaju od 18.11.1997 133 

22 5072204 Tectum d.d. Ljubljana - v stečaju od 24.06.1998 6.070 

23 5049385 TLP Tiskarna Ljudske Pravice d.o.o. - v stečaju od 27.01.1997 121.533 

  5049385 TLP Tiskarna Ljudske Pravice d.o.o. - v stečaju od 27.01.1997 364.598 

24 5034337 TOLO d.o.o. Šentjur pri Celju - v stečaju od 27.06.2001 189 

25 5036941 Univerzale d.d. Domţale - v stečaju od 18.11.2002 106 
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5.3. Dolgoročne rezervacije (pojasnila)  
 
 

TOŢBE  

 

1. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Drago Mohorko, Jamova 9, Slovenska 

Bistrica opr. št. VI P 664/94 z dne 16.08.1994, prejeta 26.09.1994, pod interno 

št. SO 88/94, zaradi plačila 10.500 DEM oz. sedaj 5.368,60 € cca 1.342.150,00 

SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje prvostopne odločbe. 

Zahtevek iz naslova poroštvene izjave za obveznost Mizarstvo Skala d.o.o. 

Slovenske Konjice. Ker se dalj časa ni nič dogajalo, smo na OS Ljubljana opravili 

poizvedbo, kaj je z zadevo in dobili dne 19.11.2004 obvestilo, da je bila zadeva 

pravnomočno zaključena dne 22.12.1997 zaradi umika toţbe s strani toţeče 

stranke.  

 

2. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Ivan Kolenko, Srednja Bistrica 58, 

Črenšovci opr. št. Pg 30/91 in P 111/2000, prejeta kot del ostanka stečajne 

mase stečajnega dolţnika GOP Graditelj Beltinci p.o. Beltinci – v stečaju, pod 

interno številko 109/99, zaradi plačila odškodnine zaradi poškodb, pridobljenih 

zaradi prometne nesreče pri opravljanju dela v višini 13.200.000,00 SIT, 

povišana na 22.500.000,00 SIT s p.p.. Ocenjena obveznost D.S.U. iz tega 

naslova je znašala 10.164.000,00 SIT. Toţbeni zahtevek zoper Slovensko 

razvojno druţbo d.d. je bil umaknjen s sklepom Višjega sodišča v Mariboru z dne 

07.10.2004, sklep smo prejeli 14.10.2004. 

 

3. Toţba toţeče stranke Adria Convent Ankaran zaradi priznanja kapitalskega 

vloţka, podrejeno zaradi povrnitve vlaganj, ki se vodi pri Okroţnem sodišču v 

Kopru pod opr. št. Pg 157/97 in terjatve na ugotovitev pravice uporabe 

(lastninske pravice) na nepremičnini in izstavitev z.k. listine, ki se vodi pred 

Okroţnim sodiščem v Kopru pod opr. št. 83/97, interna št. SO 28/99, v znesku 

SIT 1.488.701.967,38 s pripadki. Prijava terjatve upnika Adria Hoteli d.o.o. 

Ankaran v likvidacijski postopek z dne 21.10.2002 interna št. P 53 iz istega 

naslova. Verjetnost 100%. 

 

4. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Iskra d.d., Kotnikova 28, Ljubljana opr. št. 

8 Pg 270/99 z dne 08.09.1999, prejeta 08.10.1999, pod interno št. SO 80/99, 

zaradi plačila 3.776.807,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne 

14.02.1998. Zahtevek iz naslova pobota iz leta 1998. Zoper toţbo smo vloţili 

nasprotno toţbo za znesek 14.798.648,29 SIT. Zahtevek toţeče stranke je bil na 

I. in II. stopnji zavrnjen, naš zahtevek pa priznan, čakamo še na izid revizije, ki 

jo je vloţila toţeča stranka. Ocenjena obveznost druţbe iz tega naslova znaša 

11.066.044,51 SIT.  

 

5. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Kovinoplastika Loţ d.d. Stari Trg pri Loţu 

opr. št. VIII Pg 328/00 z dne 06.02.2001, prejeta 22.01.2001, pod interno št. 

SO 03/01, zaradi plačila 4.379.059,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 

dne 09.01.2000. Zahtevek iz naslova Pogodbe o subsidiarnem poroštvu za 

obveznost Lesna Tovarna stavbnega pohištva Radlje ob Dravi. Ocenjena 

obveznost druţbe iz tega naslova znaša 6.897.017,93 SIT. 

 

6. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Petrol R.O. Ljubljana opr. št. I Pg 272/2000 

oz. I Pg 142/2001 zaradi plačila SIT 2.975.145,50 s pripadki, prejeta 

15.06.2001, ki se vodi pod interno št. SO 28/01. Zahtevek iz naslova obveznosti 

Tovarne Muta d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra 03.03.2000, zato je 

bila SRD po ZFPPod kot druţbenica dolţna poravnati njeno obveznost. Ocena 

obveznosti z zamudnimi obrestmi 100%. S sklepom Okroţnega sodišča v 
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Ljubljani je bila zadeva 23.04.2004 pravnomočno zaključena s sodbo in 

sklepom, s katerim je sodišče toţbo zavrglo, sklep o izvršbi Temeljnega sodišča 

v Mariboru, Enota v Mariboru opr. št. III Ig 3798/92 z dne 08.01.1993 pa 

razveljavilo tudi v 1. in 3. točki izreka sklepa. Pravnomočno odločbo smo na 

naše zaprosilo prejeli 09.11.2004. 

 

7. Izvršilni postopek upnice Jelke Boţič, Mariborska 35, Dravograd opr. št. I 

2001/02255 zaradi plačila SIT 332.820,00 z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 

davki in prispevki, prejeta 28.08.2001, ki se vodi pod interno št. SO 42/01. 

Zahtevek iz naslova obveznosti Tovarne Muta d.o.o., ki je bila izbrisana iz 

sodnega registra 03.03.2000, zato je bila SRD po ZFPPod kot druţbenica dolţna 

poravnati njeno obveznost. Terjatev je pravnomočno dosojena v korist upnice, 

banka še ni realizirala izvršbe. Ocenjena obveznost druţbe znaša 13.192.984,80 

SIT. 

 

8. Izvršilni postopek upnika Lah d.o.o. Ptuj opr. št. Ig 97/09830 z dne 

01.10.1997, prejeta 06.10.1997, pod interno št. SO 76/98, zaradi plačila 

11.350.000, 00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zahtevek iz naslova 

opravljenih storitev za izvajanje sanacije TAM Maribor. Toţbo je toţeča stranka 

izgubila na I. in II. stopnji, čakamo, če bo upnik vloţil revizijo. Po navedbi 

odvetnika je bila revizija vloţena. Verjetnost poplačila 50%, ocenjena obveznost 

druţbe iz tega naslova znaša 32.574.500,00 SIT. 

 

9. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Dora Macorini, Trst, opr. št. II P 1018/95 z 

dne 09.01.1995, ki smo jo prejeli 28.03.1996 in jo vodimo pod interno številko 

SO 59/96 zaradi ugotovitve delne ničnosti pogodbe o prodaji in nakupu delnic 

zaradi denacionalizacijskega zahtevka, vrednost spora 51.984.000,00 SIT s pp. 

Toţeča stranka je toţbo dobila na I. in II. stopnji, zoper toţbo smo vloţili revizijo 

in se medtem dne 11.03.2004 izvensodno poravnali. Revizijo smo dne 

19.03.2004 umaknili. Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije II P 1018/95 

o umiku revizije smo prejeli z dne 18.11.2004.   

 

10. Toţbeni zahtevek Joţeta Ambroţa, Glavni trg 31, Muta in ostali (Delavci 

Livarne Vuzenica), opr. št. P 740/2002 z dne 16.03.2001, sedaj Pd 46/2003, 

prejeto 25.03.2002 pod interno številko SO 13/02 zaradi plačila premalo 

izplačanih plač v druţbi Livarna Vuzenica v znesku 115.424.635,00 SIT z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi od 20.03.1996 dalje. Ocenjena obveznost 

druţbe znaša 547.112.769,90 SIT. 

 

11. Toţbeni zahtevek Marija Mrkač, Flisova 15, Muta in ostali (Delavci Livarne 

Vuzenica), opr. št. P 1144/2001 z dne 16.03.2001, prejeto 25.03.2002 pod 

interno številko SO 14/02 zaradi plačila odškodnine zaradi prikrajšanja pri 

lastniških upravičenjih v znesku 10.000.000,00 SIT z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi od 20.03.1996 dalje. Ocenjena obveznost druţbe znaša 47.400.000,00 

SIT. 

 

12. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Terna, posredovanje in trgovina Novo 

mesto d.o.o., Novo mesto, opr. št. Pg 103/01 z dne 19.03.2001, prejeta 

09.04.2001, pod interno št. SO 20/01, zaradi izpodbijanja predkupne pravice, 

izločitve kupcev in sklenitve pogodbe o prodaji in nakupu poslovnih deleţev v 

druţbi Adria Mobil d.o.o. Novo mesto, vrednost spora 14.000.000,00 DEM oz. 

1.540.000.000,00 SIT s pripadki. Na I. in II. stopnji je toţeča stranka toţbo 

izgubila, 15.09.2004 pa je vloţila revizijo, o kateri še ni razsojeno. V zvezi s to 

zadevo je tudi prijava Stanislave Kastelic in ostalih z dne 17.10.2002, ki smo 

jo prejeli 17.10.2002 za 9.433.380,00 DEM pod interno št. P 30 za vračilo 

kupnine, v kolikor bi Terna d.o.o. uspela s toţbenim zahtevkom. Toţba bo imela 

za nas učinek samo, če bodo stranke uspele z odškodninskimi zahtevki zoper 
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nas, zaradi tega smo obveznost zniţali za 1.000.000.000,00 SIT, tako da 

skupna ocenjena obveznost na dan 31.12.2004 znaša 1.276.079.208,00 SIT. 

 

13. Izvršilni postopek upnika Podjetje za inţeniring in poslovanje z 

nepremičninami DOM Koper d.o.o., Koper, opr. št. Ig 2002/03332 z dne 

24.04.2002, prejeta 03.05.2002, pod interno št. SO 17/02, zaradi plačila 

stroškov udeleţbe na javnem razpisu za nakup 83,79% poslovnega deleţa 

druţbe Adria Turistično podjetje d.o.o., v znesku 37.994.287,00 SIT z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od 16.11.2001. Ocenjena obveznost druţbe znaša 

45.593.144,40 SIT. 

 

14. Toţbeni zahtevek toţečih strank KS 1 - Naloţbe, druţba za investiranje in 

nepremičnine d.d., Dunajska 9 Ljubljana, KS 2 PID d.d., Dunajska 9, 

Ljubljana, KS 4- Naloţbe, druţba za investiranje in nepremičnine d.d., 

Ljubljana opr. št. V Pg 104/2002z dne 11.10.2001, prejeta 11.11.2002, pod 

interno št. SO 42/02 zaradi plačila odškodnine v znesku 491.361.213,00 SIT 

zaradi nepravilnosti pri prodaji delnic druţbe Radeče Papir d.d. Radeče. 

Verjetnost 100%. Ocenjena obveznost znaša 756.696.268,02 SIT. 

 

15. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Lovšin Miklavţ, Ljubljana opr. št. P 

3114/2002 z dne 15.11.2002, prejeta 07.04.2003, pod interno št. 10/03 zaradi 

ničnosti kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta 1992 med Skladom RS za razvoj 

d.d., Papirnico Količevo d.o.o. in druţbo Saffa S.p.A. Milano, Italija in plačila 

10.000.000,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne 

odločbe. S toţečo stranko se skušamo poravnati ob sodelovanju Sod-a in 

Papirnice Količevo, ker vrnitev v prejšnje stanje zaradi ničnosti pogodbe ni 

moţna, saj je kupec delnice prodal naprej. Verjetno bo zadevo potrebno rešiti z 

odškodnino v denarju in poravnati tudi višji znesek, saj je nekaj parcel 

nemogoče vrniti v naravi. Verjetnost za izplačilo je 100%. 

 

16. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Marjete Ivanke Bonicelli Bled in ostali opr. 

št. P 1175/2003 z dne 10.04.2003, prejeta 17.04.2003, pod interno št. SO 

13/03, zaradi plačila 5.926.000,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 

11.12.2002. Zahtevek iz naslova denacionalizacije v zvezi z izročitvijo delnic 

druţbe Mineral d.d.. Verjetnost  za poplačilo znaša 50% brez zamudnih obresti. 

 

17. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Marije Magdalene Šantl, Ljubljana opr. št. II 

Pd 916/2003 z dne 03.07.2003, prejeta 03.09.2003, pod interno št. SO 24/03, 

zaradi izplačila plače, regresa za letni dopust, odpravnine in odškodnine v 

znesku 4.507.102,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od izdaje prvostopne 

odločbe. Verjetnost za izplačilo 100%. 

 

18. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Iztok Kocjančič, Mencingerjeva 26, 

Maribor opr. št. P 823/2003 z dne 16.09.2003, prejeta 28.10.2003, pod interno 

št. SO 28/03, zaradi plačila 10.975.742,80 SIT z zakonitimi zamudnimi 

obrestmi. Zahtevek iz naslova poroštvene pogodbe za obveznost Tovarna kos in 

srpov d.o.o. Lovrenc na Pohorju. Ocena obveznosti druţbe znaša 28.299.499,80 

SIT. 

 

19. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Koţar Andraţ, Kamnik opr. št. P 3088/2003 

z dne 14.10.2003, prejeta 07.01.2004, pod interno št. SO 06/04, zaradi plačila 

6.620.640,00 SIT s p.p.. Toţba za izpolnitev obveznosti na podlagi 125. člena 

Stanovanjskega zakona. Toţba je trenutno preuranjena, ker Ministrstvo za 

okolje in prostor še ni izdalo ugotovitvenega akta, na podlagi katerega 

Slovenska razvojna druţba poplača svojo obveznost. V kolikor bo ugotovitveni 

akt Ministrstva za okolje in prostor izdan, bomo obveznost morali poravnati v 

celoti. 
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20. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Skale Alenka, Ljubljana opr. št. P 19/2004 z 

dne 07.01.2004, pod interno št. 10/04, zaradi plačila 2.100.000,00 SIT s p.p.. 

Toţba za izpolnitev obveznosti na podlagi 125. člena Stanovanjskega zakona. 

Toţba je trenutno preuranjena, ker je Ministrstvo za okolje in prostor zadrţalo 

izvršitev ugotovitvenega akta št. 361-00-18/01-24-II-jv, na podlagi katerega bi 

Slovenska razvojna druţba morala poplačati svojo obveznost. V kolikor bo 

Ministrstvo za okolje in prostor naloţilo izvršitev ugotovitvenega akta, bomo 

obveznost morali poravnati v celoti. 

 

21. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Kapitalska druţba d.d. Ljubljana z dne 

11.12.2002 opr. št. V Pg 119/2002, ki smo ga prejeli 28.01.2003, pod int. št. 

SO 45/02, zaradi plačila odškodnine zaradi kršitve predkupne pravice pri prodaji 

poslovnega deleţa druţbe Intercement d.o.o., zaradi plačila 120.319.069,00 SIT 

z zakonitimi zamudnimi obrestmi od vloţitve toţbe 11.12.2002 dalje. Ocena 

obveznosti je 100%. Zaradi pravilnega vrednotenja obveznosti smo vrednost 

glavnice povečali za zakonite zamudne obresti. 

 

22. Toţbeni zahtevek toţeče stranke NFD 2 Investicijski sklad, Pooblaščena 

investicijska druţba d.d., Ljubljana z dne 11.02.2003, ki smo ga prejeli 

26.03.2003 opr. št. V Pg 13/2003 pod interno številko SO 7/2003 zaradi plačila 

SIT 1.151.005.550,93 z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 10.02.2002, iz 

naslova razveljavitve pogodbe o prodaji in nakupu Skimar in odškodnine. 

Verjetnost za izplačilo celotnega zahtevka v denarju je 50% (odškodnina), če bo 

pogodba razveljavljena, se bodo toţeči stranki vrnili certifikati. Zaradi pravilnega 

vrednotenja obveznosti smo vrednost glavnice- odškodnine povečali za zakonite 

zamudne obresti. Ocena obveznosti druţbe znaša 926.911.862,47 SIT. 

 

23. Toţbeni zahtevek toţeče stranke PID KD, pooblaščena investicijska druţba 

d.d., Ljubljana z dne 02.06.2003, opr. št. 8 Pg 199/2003, prejet 04.07.2003 

pod interno št. 20/2003, zaradi plačila SIT 1.309.649.250,00 z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi od 10.02.2002, iz naslova razveljavitve pogodbe o prodaji 

in nakupu Skimar in odškodnine. Verjetnost za izplačilo celotnega zahtevka v 

denarju je 50% (odškodnina), če bo pogodba razveljavljena, se bodo toţeči 

stranki vrnili certifikati. Zaradi pravilnega vrednotenja obveznosti smo vrednost 

glavnice - odškodnine povečali za zakonite zamudne obresti. Ocena obveznosti 

druţbe znaša 640.709.021,00 SIT. 

 

24. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Nataše Trček, Novo Polje c. X/27, 

Ljubljana opr. št. III Pd 1447/01 z dne 04.12.2001, prejeta 12.12.2001, pod 

interno št. SO 59/01, zaradi razveljavitve sklepov o prenehanju delovnega 

razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov ter na izplačilo razlike v plači ter 

nadomestila plače 816.192,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 

zapadlosti posamezne plače in prispevke ter akontacije davka na osebne 

dohodke. Na prvi stopnji je bilo toţbi ugodeno, zoper sodbo smo se pritoţili. 

Verjetnost za izplačilo 100%. Toţbeni zahtevek je bil vsebovan med postavkami 

obveznosti do delavcev. Ker drugih obveznosti ni, razen obveznosti za ga. 

Šantlovo in g. Lampiča, ki pa sta obravnavana posebej, se obveznost zniţa na 

2.658.023,00 SIT. 

 

25. Toţbeni zahtevek z dne 24.05.2004 (prejeto 04.06.2004) opr. št. II Pd 

616/2004 - toţeča stranka Boţidar Lampič, Trţič, zaradi razveljavitve 

prenehanja pogodbe o zaposlitvi in izplačila plače v znesku 630.000,00 SIT- int. 

št. 314/04. Ocena obveznosti je 100%. 

 

26. Toţbeni zahtevek z dne 14.04.2004 (prejeto 30.04.2004) opr. št. P 1194/2004 - 

toţeča stranka Ezgeta Kata Ljubljana in ostali, zaradi ugotovitve ničnosti 
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pogodb in izstavitve z.k. listine in 18.000.000,00 SIT int. št. 309/04 , s katero 

toţeče stranke izpodbijajo kupoprodajno pogodbo 11/2003 za nepremičnino na 

področju litostrojskih blokov (vrednost pogodbe 610.000,00 SIT). Ocena 

obveznosti je 100%. 

 

27. Toţbeni zahtevek z dne 14.04.2004 (prejeto 29.04.2004) opr. št. P 1193/2004 - 

toţeča stranka Ana Šuštar Ljubljana in ostali, zaradi ugotovitve ničnosti 

pogodb in izstavitve z.k. listine in 14.000.000,00 SIT int. št. 308/04, s katero 

toţeče stranke izpodbijajo kupoprodajno pogodbo 4/2003 za nepremičnino na 

področju litostrojskih blokov (vrednost pogodbe 610.000,00 SIT). Ocena 

obveznosti je 100%. 

 

28. Toţbeni zahtevek z dne 05.10.2004 (prejeto 21.10.2004) opr. št. P 3130/2004 - 

toţeča stranka Kobe Marija in ostali Ljubljana, zaradi ugotovitve obstoja 

terjatve v višini tolarske protivrednosti 779.330,82 USD po srednjem tečaju 

Banke Slovenije na dan otvoritvene bilance podjetja Univerzale d.d. Domţale iz 

naslova denacionalizacijskega zahtevka, ki po mnenju toţeče stranke ni bil v 

celoti izvršen v skladu z denacionalizacijsko odločbo. Ocena obveznosti je 100%. 

 

29. Toţba gospe Cvetke Peršak, Reboljeva 10, Ljubljana, opr. št. U 1754/2004 

(int. št. 323/04) zoper odločbo Agencije Republike Slovenije za privatizacijo in 

prestrukturiranje, s katero je izdala sklep o odvzemu licence za ocenjevanje 

vrednosti podjetij in za odškodnino v višini 209.000,00 EUR v tolarski 

protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, pripadajoče 

zakonite zamudne obresti od dneva izdaje sodbe do plačila ter sodno odmerjene 

pravdne stroške. Toţba je bila prvič vloţena leta 1997 in je ţe bila na II. stopnji 

in ponovno vrnjena v ponovno odločanje na I. stopnjo. Ocena obveznosti je 

100%. 

 

30. Izvršilni postopek upnika Ţlajpah Robert, Škofljica, opr. št.11 I 2001/03958 z 

dne 09.09.2004, prejeto 22.09.2004, zaradi plačila SIT 974.403,00 s p.p int. št. 

320/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. Ljubljana, ki je bila izbrisana iz 

sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila SRD na podlagi 27. člena ZFPPod 

kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno obveznost. Ocena obveznosti druţbe 

znaša 1.291.000,00 SIT.  

 

31. Izvršilni postopek upnika Vincencija Srakarja, Puhova 11, Ljubljana, opr. št. 

11 I 2000/01225 z dne 17.11.2004, prejeto 09.12.2004, zaradi plačila SIT 

757.949,60 s p.p.,  int. št. 326/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. 

Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila 

SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno 

obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 3.933.738,60 SIT. 

  

32.  Izvršilni postopek upnika Dušana Gostiča, Celovška 185, Ljubljana, opr. št. 

In 04/01420 z dne 29.10.2004, prejeto 14.12.2004, zaradi plačila SIT 

124.120,00 s p.p int. št. 329/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. 

Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila 

SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno 

obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznosti znaša 775.729,90 SIT. 

  

33. Izvršilni postopek upnika Albina Lukanca, Bergantova 9, Medvode, opr. št. 

11 I 2000/12739 z dne 01.12.2004, prejeto 09.12.2004, zaradi plačila SIT 

727.745,00 s p.p int. št. 327/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. 

Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila 

SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno 

obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznosti znaša 2.709.730,00 SIT. 
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34. Izvršilni postopek upnika Vlada Stevanovića, Prvomajki bulevar A 21, 

Sombor, Srbija opr. št. In 04/01423 z dne 17.11.2004, prejeto 26.12.2004, 

zaradi plačila SIT 546.895,00 s p.p int. št. 325/04. Gre za obveznost druţbe PZI 

Dan d.d. Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj 

bi bila SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati 

njeno obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 2.516.947,00 SIT. 

 

35. Toţbeni zahtevek toţeče stranke Novoles, lesna industrija Straţa d.d., Na 

ţago 6, opr. št. 8 Pg 197/01 z dne 17.05.2001, prejeta 31.05.2001, pod interno 

št. SO 17/01, zaradi razveljavitve postopka javnega zbiranja ponudb pri prodaji 

druţbe Alples d.d. Ţelezniki, vrednost spora 5.000.000,00 SIT. Na prvi stopnji je 

toţeča stranka s toţbo uspela, zoper sodbo smo 15.09.2003 vloţili pritoţbo, o 

kateri še ni odločeno. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 10.186.391,00 

SIT. 

 

36. Izvršilni predlog upnika Elektro Ljubljana d.d. Ljubljana, Slovenska 58, opr. 

št. III Ig 1480/95 z dne 03.11.1995, ki je vloţen zoper Republiko Slovenijo v 

znesku 99.161.315,40 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 43.409.753,70 

SIT od 23.05.1995 dalje. Gre za obveznost na podlagi Zakona o prevzemu 

določenih obveznosti podjetij, ki so druţbeni kapital prenesla na Sklad Republike 

Slovenije za razvoj. Glede na določila zakona in stališče Drţavnega 

pravobranilstva je moţno, da bo Republika Slovenija povračilo v primeru izgube 

toţbenega zahtevka terjala od D.S.U.. Ocena poplačila je 100%, obveznost 

znaša 391.576.448,40 SIT. 

 

37. Izvršilni predlog upnika Elektro Gorenjska d.d. Kranj, opr. št. Ig 98/03219 z 

dne 07.05.1998, sedaj VI Pg 586/98 , ki je vloţen zoper Republiko Slovenijo v 

znesku 124.605.538,70 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 15.04.1998 

dalje. Gre za obveznost na podlagi Zakona o prevzemu določenih obveznosti 

podjetij, ki so druţbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

Glede na določila zakona in stališče Drţavnega pravobranilstva je moţno, da bo 

Republika Slovenija povračilo v primeru izgube toţbenega zahtevka terjala od 

D.S.U.. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 473.728.696,70 SIT. 

 

38. Izvršilni predlog upnika Elektro Primorska d.d. Nova Gorica Erjavčeva 22, 

opr. št. Ig 98/03559 z dne 17.04.1998, ki je vloţen zoper Republiko Slovenijo v 

znesku 529.555.073,00 z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 16.04.1998 dalje. 

Gre za obveznost na podlagi Zakona o prevzemu določenih obveznosti podjetij, 

ki so druţbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj. Glede na 

določila zakona in stališče Drţavnega pravobranilstva je moţno, da bo Republika 

Slovenija povračilo v primeru izgube toţbenega zahtevka terjala od D.S.U.. 

Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 2.013.276.758,00 SIT. 

 

39. Izvršilni postopek upnice Pavič Milevke, Brodarjev trg 6, Ljubljana, opr. št. 

11 I 2002/04180 z dne 10.12.2004, prejeto 29.12.2004, zaradi plačila SIT 

791.652,40 s p.p. int. št. 346/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. 

Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila 

SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno 

obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 3.304.844,40 SIT. 

 

40. Izvršilni postopek upnice Zupan Sonje, Preglov trg 12, Ljubljana opr. št. 11 

I 2002/04181 z dne 10.12.2004, prejeto 29.12.2004, zaradi plačila SIT 

509.902,50 s p.p. int. št. 347/04. Gre za obveznost druţbe PZI Dan d.d. 

Ljubljana, ki je bila izbrisana iz sodnega registra 27.07.2004, zato naj bi bila 

SRD na podlagi 27. člena ZFPPod kot aktivni delničar dolţna poravnati njeno 

obveznost. Ocena poplačila je 100%, obveznost znaša 805.839,50 SIT. 
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PRIJAVE 

 

41. Prijava upnika Cisterjanska opatija Stična, Stična 17, 1295 Ivančna 

Gorica z dne 26.09.2002, prejeta 27.09.2002, interna številka P 08 za znesek 

SIT 80.000.000,00, ki se nanaša na delnice Farme Stična d.d. iz naslova 

zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka. Verjetnost 100%. 

 

42. Prijava upnika Jugohemija a.d. Beograd, ZRJ z dne 18.10.2002, prejeta 

21.10.2002, interna številka P 52 za znesek SIT 64.496.393,92, ki se nanaša na 

vlaganje prijavitelja iz naslova vlaganj v druţbo Clariant Polisinteza d.o.o. 

Dekani pred razpadom SFRJ in pred 31.12.1990. 

 

43. Prijava upnikov Zastava Avto d.o.o. Ljubljana in Grupa Zastava Vozila a.d. 

Kragujevac z dne 19.10.2002, prejeta 22.10.2002, interna št. P 68 za znesek 

2.020.856.199,97 SIT iz naslova vlaganj v PS za avto d.o.o. na podlagi 

Samoupravnega sporazuma o zdruţevanju dela in sredstev zaradi ustvarjanja in 

razporejanja skupnega dohodka z dne 17.07.1986. 

 

44. Prijava upnika Joţe Zupan, Pod Šijo 16, Trţič z dne 27.10.2002, prejeta 

04.11.2002, interna št. P 72 za znesek 992.483,00 SIT iz naslova delnic iz 

naslova notranjega odkupa druţbe Iskra Ero d.o.o. Kranj. 

 

45. Prijava upnika Občina Ruše, Trg vstaje 11, Ruše z dne 29.10.2002, prejeta 

04.11.2002, interna številka P 73 za znesek SIT 10.604.468,00, ki se nanaša na 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za druţbo Tovarna dušika Ruše 

Metalurško kemična industrija d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše. 

 

46. Prijava upnika Slavko Murk, Partizanska 26, 1294 Višnja Gora z dne 

20.11.2002, prejeta 07.02.2003, interna št. P 82 za znesek 397.294275,00 SIT 

iz naslova opravljenih del na gradbišču HPO TUAPSE, ki ga je opravil za Smelt 

International, ki je šel v stečaj. Terjatev je bila z arbitraţno odločbo zoper SRD 

zavrţena. Ker se zahtevek nanaša na terjatev z zapadlostjo 29.11.1999, pa je 

terjatev v vsakem primeru zastarana, saj je pretekel 5 letni splošni zastaralni 

rok. 

 

47. Prijava upnika Igor Hudina, Lokanja vas 5, 2310 Slovenska Bistrica z dne 

30.08.2002, interna št. P 2 za znesek 1.955.000,00 SIT s p.p., zaradi vračila 

kupnine za poslovni deleţ v druţbi MPP poslovne storitve d.o.o.. Okroţno sodišče 

v Mariboru je v okviru stečajnega postopka nad MPP poslovne storitve ugotovilo, 

da je bila pogodba o prenosu poslovnega deleţa veljavno sklenjena, zato je 

zahtevek upnika neutemeljen. Ker upnik ni pravočasno vloţil toţbenega 

zahtevka, je terjatev zastarala. 

 

48. Prijava upnika Emila Polanca, Titova 8, Slovenska Bistrica z dne 

14.10.2002, interna št. P 29 za znesek 5.026.167,30 SIT s p.p. iz naslova 

nagrade za uspešno opravljeno delo pri zagonu in doseganju uspešnega 

poslovanja druţbe v višini 6 mesečnih plač. Ker upnik ni pravočasno vloţil toţbe, 

je terjatev zastarala. 

 

49. Prijava upnika LIZ Inţeniring d.d. Vurnikova 2, Ljubljana z dne 21.10.2002, 

interna št. P 50, s katero je upnik zahteval plačilo toţniške varščine v znesku 

3.000.000,00 SIT za stroške v toţbi, ki jo kot toţnik vodi Druţbeni pravobranilec 

Republike Slovenije zoper LIZ Inţeniring d.d. in ostale zaradi ničnosti in plačila 

7.581.803,00 SIT. Plačilo morebitnih stroškov, ki in če bodo zaradi toţbe 

druţbenega pravobranilca nastali toţenim strankam, je bila zakonska obveznost 

SRD, kot je sedaj tudi obveznost D.S.U. iz naslova prenosa javnih pooblastil. 
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50. Prijava upnika MDS IT d.d., Parmova 14, Ljubljana z dne 21.10.2002, 

interna št. P 62, s katero je upnik zahteval izročitev listine sposobne za vpis v 

zemljiško knjigo oz. zniţanje kupnine v znesku 2.507.303,09 SIT. Prijava upnika 

je po našem mnenju neutemeljena. Če upnik ne bo vloţil toţbe do 18.10.2005, 

bo zadeva zastarala, če pa bo, pa se bo v pravdi sodno ugotovilo, ali je prijava  

upravičena. 

 

 

 


