
PRILOGA 2 
 

Seznam neposrednih in posrednih naložb 
 
 

1 Podatki po stanju na dan 31. 12. LLLL  
 
 

Podatki o poročevalcu 
2 Matična številka poročevalca  
3 Naziv poročevalca  
4 Ime in priimek kontaktne osebe  
5 Telefonska številka kontaktne osebe  
6 Elektronski naslov kontaktne osebe  
7 Datum izdelave poročila  

 
 

Podatki o lastniku naložbe oz. javnemu podjetju 
8 Zap. št. stolpca 1 2 3 …
9 Matična številka lastnika naložbe oz. javnega podjetja    

10 Naziv lastnika naložbe oz. javnega podjetja    

Podatki o pravni osebi, v kateri je naložba ali nad katero ima javno podjetje 
prevladujoč vpliv 

 Osnovni podatki     
11 Matična številka pravne osebe   
12 Naziv pravne osebe   
13 Naslov pravne osebe   
14 Elektronski naslov pravne osebe   
15 Osnovni kapital oz. namensko premoženje v j.s. v EUR   
16 Opis pravnoorganizacijske oblike   

 Podatki o naložbi     
17 Delež v kapitalu oz. ustanoviteljskih pravicah v %   
18 Skupni delež v kapitalu oz. ustanoviteljskih pravicah v %   
19 Delež v glasovalnih pravicah v %   
20 Skupni delež v glasovalnih pravicah v %   

  za delniške družbe   
21 Število delnic   
22 Oznaka delnic (iz 21. vrstice)   
23 Vrsta delnic (iz 21. vrstice) – prednostne / redne   
24 Število vseh delnic v razredu delnic (iz 21. vrstice)   
25 Število vseh razredov delnic družbe   
26 Število vseh delnic družbe   

  za družbe z omejeno odgovornostjo   
27 Nominalna vrednost poslovnega deleža v EUR   

  za druge pravne osebe   
28 Nominalna vrednost vložka ustanovitelja v EUR   



 Podatki o dejavnosti     
29 Ali pravna oseba izvaja gospodarsko javno službo po ZGJS*?   
30 Ali pravna oseba opravlja dejavnost na podlagi podeljene 

izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila?  
 

Podatki o prevladujočem vplivu na podlagi pravnega akta 

31 

Ima lastnik naložbe (iz 10. vrstice) možnost imenovati več kot 
polovico uprave, upravnega ali nadzornega organa v pravni 
osebi (iz 12. vrstice)?  

 

32 Navedba organa, če je odgovor na prejšnje vprašanje DA   
33 Navedba akta o finančnem sodelovanju ali pravnega akta, ki 

daje možnost imenovanja več kot polovico uprave, upravnega 
ali nadzornega organa.  

 

 
Opomba: 
* ZGJS – Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - 
ZUKN, 57/11) 

 
Navodilo: 
1. vrstica – poroča se enkrat letno do konca februarja tekočega leta za podatke po stanju na zadnji dan 
preteklega leta (na primer do 29. 2. 2012 za podatke po stanju na dan 31. 12. 2011); če se poroča na podlagi 
poziva Ministrstva za finance se poroča v osmih delovnih dneh od prejema poziva (na primer če se poziv prejme 
5. 3. 2012 se poroča do 15. 3. 2012 za podatke po stanju na dan 31. 12. 2011). 
1. in 7. vrstica – datum se navede v obliki DD.MM.LLLL. 
2. in 3. vrstica – navede se matična številka in naziv tistega javnega podjetja, ki poroča o svojih neposrednih in 
posrednih naložbah. 
9. in 10. vrstica – če se poroča o neposredni naložbi, katere lastnik je javno podjetje iz 2. in 3. vrstice, so podatki 
enaki podatkom iz 2. in 3. vrstice; ko se poroča za posredno naložbo, katere neposredni lastnik je pravna oseba, 
nad katero ima javno podjetje iz 2. in 3. vrstice prevladujoč vpliv (zaradi večine v kapitalu ali glasovalnih pravicah 
ali na podlagi pravnega akta) se navede matična številka in naziv te pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: drugo 
javno podjetje). 
11. in 12. vrstica – navede se matična številka in naziv pravne osebe, v kateri ima javno podjetje iz 3. vrstice 
neposredno ali posredno naložbo oziroma v kateri ima drugo javno podjetje iz 10. vrstice neposredno naložbo (ne 
glede na velikost naložbe) ali prevladujoč vpliv na podlagi pravnega akta. Poroča se tudi o tistih pravnih osebah, v 
katerih javno podjetje iz 10. vrstice nima naložb, temveč le prevladujoč vpliv na podlagi pravnih aktov.  
15. vrstica – če je v 12. vrstici navedena kapitalska družba, se navede njen osnovni kapital kot je vpisan v sodni 
register; če v 12. vrstici ni navedena kapitalska družba se pusti to polje prazno. 
16. vrstica – navede se pravnoorganizacijska oblika pravne osebe iz 12. vrstice, kot na primer delniška družba, 
družba z omejeno odgovornostjo, zavod ipd. 
17. vrstica – navede se delež, ki ga ima lastnik naložbe iz 10. vrstice v kapitalu pravne osebe iz 12. vrstice, če gre 
za kapitalsko družbo, če gre za druge oblike pravnih oseb se navede delež v ustanoviteljskih pravicah. Delež 
mora biti izražen v odstotkih, zaokrožen na 4 decimalna mesta. 
18. vrstica – navede se vsota deležev v kapitalu oz. ustanoviteljskih pravicah, ki jo v isti pravni osebi iz 12. vrstice 
dosegajo deleži iz 17. vrstice, ki jih imajo vsi lastniki naložb iz 10. vrstice po vseh stolpcih, ki se nanašajo na isto 
pravno osebo iz 12. vrstice. Delež mora biti izražen v odstotkih, zaokrožen na 4 decimalna mesta. 
19. vrstica – navede se delež, ki ga ima lastnik naložbe iz 10. vrstice v glasovalnih pravicah pravne osebe iz 12. 
vrstice. Delež mora biti izražen v odstotkih, zaokrožen na 4 decimalna mesta. 
20. vrstica – navede se vsota deležev v glasovalnih pravicah, ki jo v isti pravni osebi iz 12. vrstice dosegajo deleži 
iz 19. vrstice, ki jih imajo vsi lastniki naložb iz 10. vrstice po vseh stolpcih, ki se nanašajo na isto pravno osebo iz 
12. vrstice. 
21. do 26. vrstica – izpolnijo se samo, če je v 16. vrstici navedeno, da gre za delniško družbo, komanditno 
delniško družbo ali evropsko delniško družbo. 
21. vrstica – navede se število delnic, ki jih ima lastnik naložbe iz 10. vrstice v pravni osebi iz 12. vrstice, kot je 
navedeno v delniški knjigi.  
 
 



22. vrstica – navede se oznaka delnic iz 21. vrstice, pod katero se vodijo v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri Centralni Klirinško depotni družbi d.d. ali podobnem registru v tujini, če gre za pravno 
osebo iz 12. vrstice s sedežem v tujini; če delnice nimajo oznake se pusti to polje prazno. 
23. vrstica – navede se ena izmed naslednjih dveh možnosti: »prednostne«, če so delnice iz 21. vrstice 
prednostne delnice brez glasovalne pravice, ali »redne«, če so delnice iz 21. vrstice redne oziroma normalne 
delnice, ki imajo glasovalno pravico. 
24. vrstica – navede se število vseh izdanih delnic tistega razreda delnic, v katerega sodijo delnice iz 21. vrstice. 
25. vrstica – navede se število vseh razredov izdanih delnic družbe; če ima družba le en razred izdanih delnic se 
navede »1«. 
26. vrstica – navede se skupno število vseh izdanih delnic družbe (po vseh razredih delnic skupaj). 
27. vrstica – če je v 16. vrstici navedeno, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo, se navede nominalna 
vrednost poslovnega deleža v EUR, ki ga ima lastnik naložbe iz 10. vrstice v pravni osebi iz 12. vrstice, kot je 
vpisan v sodnem registru; če v 16. vrstici ni navedeno, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo, se pusti to 
polje prazno. 
28. vrstica – če je v 16. vrstici navedeno, da gre za družbo z omejeno odgovornostjo, delniško družbo, 
komanditno delniško družbo ali evropsko delniško družbo, se pusti polje prazno, sicer se navede nominalna 
vrednost vložka v EUR, ki ga ima lastnik naložbe iz 10. vrstice kot ustanovitelj pravne osebe iz 12. vrstice.  
29. vrstica – navede se ena izmed možnosti: »DA«, če pravna oseba iz 12. vrstice izvaja gospodarsko javno 
službo po ZGJS, oziroma »NE«, če pravna oseba iz 12. vrstice ne izvaja gospodarske javne službe po ZGJS. 
30. vrstica – navede se ena izmed možnosti: »DA«, če pravna oseba iz 12. vrstice opravlja kakršnokoli dejavnost 
na podlagi podeljene izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila (pravico ali javno pooblastilo je lahko 
podeljeno s strani kateregakoli državnega organa ali organa samoupravnih lokalnih skupnosti), oziroma »NE«, če 
pravna oseba iz 12. vrstice ne opravlja nobene dejavnosti na podlagi podeljene izključne ali posebne pravice ali 
javnega pooblastila. 
31. vrstica – navede ena izmed možnosti: »DA«, če ima javno podjetje iz 10. vrstice (ni nujno, da ima tudi naložbo 
v pravni osebi) možnost imenovati več kot polovico uprave, upravnega ali nadzornega organa v pravni osebi iz 
12. vrstice oziroma »NE«, če lastnik naložbe iz 10. vrstice nima možnosti imenovati več kot polovico uprave, 
upravnega ali nadzornega organa v pravni osebi iz 12. vrstice.  
32. vrstica – navede eden ali več organov (na primer direktor, uprava, upravni odbor, nadzorni svet, svet zavoda 
ipd.), v katerem ima javno podjetje iz 10. vrstice možnost imenovati več kot polovico uprave, upravnega ali 
nadzornega organa v pravni osebi iz 12. vrstice, če se v 31. vrstici navede »DA«, sicer se polje pusti prazno. 
33. vrstica – navede se en ali več aktov o finančnem sodelovanju (na primer pogodba o financiranju projekta ipd.) 
ali pravnih aktov (na primer statut, akt o ustanovitvi ipd.), ki dajejo možnost javnemu podjetju iz 10. vrstice 
imenovati več kot polovico uprave, upravnega ali nadzornega organa v pravni osebi iz 12. vrstice, če se v 31. 
vrstici navede »DA«, sicer se polje pusti prazno. 
Od 8. do 33. vrstice se lahko zamenjajo v stolpce od 8 do 33. 
 




