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Ustavno sodišče je razvelja-
vilo določbe o menicah za-
kona o izvršbi in zavarova-
nju, ki so hromile dolžnike 
in omogočale zlorabe. Zdaj 
ne boste več blokirani več 
let, ne da bi bil vaš dolg sploh 
resnično obstajal. 

Doslej je bila menica pri izvršbi v 
bistvu izenačena s pravnomoč-
no sodbo. Kar je pomenilo, da je 
sodišče na podlagi priložene me-
nice sklep o izvršbi takoj vročilo 
banki in ji naložilo, da blokira ra-
čun dolžnika do višine obvezno-
sti iz izvršbe. Banka je zares ta-
koj blokirala račun, izvršbo pa v 
treh dneh tudi izvedla. To pome-
ni pred pravnomočnostjo sklepa 
o izvršbi, kar je hkrati pomenilo, 
da dolžnik sploh ni imel možnos-
ti ugovora. 

Še več. Dolžnikov položaj je bil 
dodatno poslabšan še s tem, da tu-
di, če je sodišče ugodilo ugovoru 
zoper izvršbo, denarja dolžnik 
ni mogel dobiti nazaj pred prav-
nomočnostjo sodbe o sporu, ali 
je sploh kaj dolžen. 

Poglejmo primer. Podjetja so 
morala bankam (ali pa drugim 
poslovnim partnerjem ) v zava-
rovanje dajati tudi bianko me-
nice. Domnevni upniki – pred-
vsem banke – so menico izpol-
nili, pogosto tudi s previsokimi 
ali napačnimi zneski,  sprožili iz-
vršbo, sredstva pa so bila takoj 
blokirana. Spor je lahko trajal le-
ta in leta, podjetje dolžnik ga je 
sicer lahko dobilo, ampak ker ni 
moglo razpolagati z denarjem, ki 
je bil ves čas do pravnomočnos-
ti spora neupravičeno blokiran, 
je propadlo. 

Da so določila neustavna, je 
menilo Višje sodišče v Celju in 
sprožilo presojo ustavnosti. Pri-
družila sta še Fingar Sport in To-
maž Žolgar, ki sta trdila, da mož-
nost takojšnje izvršbe na podla-
gi menice onemogoča njuno po-
slovanje, da ni nadzora nad tovr-
stnimi izvršilnimi postopki, sod-

na praksa v Sloveniji pa je tako raz-
lična, da nimata učinkovitih prav-
nih sredstev. 

Ustavno sodišče je odločilo, da 
gre res za neustavnost. Menica ni 
pravnomočna sodba ne enakov-
reden izvršilni naslov. Zgolj obstoj 
menice ne pomeni nedvoumno 
obstoječega upniško-dolžniške-
ga razmerja. 

Poleg tega je bila ureditev 
takšna, da je bila lahko izvršba v 
celoti izvedena, še preden se je do-
mnevni dolžnik v kakršnemkoli 
sodnem postopku lahko učinkovi-
to izjavil. Dolžniku je bila tako ne 
le omejena, ampak v celoti odvze-
ta pravica do izjavljanja po 22. čle-
nu ustave. Prav tako ureditev ni 
bila skladna s pravico do pravne-
ga sredstva po 25. členu ustave. 

Poseg je bil, ker je ogrožal po-
slovanje in celo preživetje dolžni-
ka, nesorazmeren in ga ni bilo mo-
goče upravičiti z učinkovitostjo 
postopkov. Zato razveljavitev.

Kaj pa zdaj? 
»Z bianko menicami in siste-
mom izvršbe, ki je doslej veljal, 
si podjetje praktično lahko uni-
čil. Odslej ta nevarnost odpade. 
Tudi po novem bo lahko vložen 
predlog za izvršbo na podlagi 
menice, vendar pa do pravno-
močnosti sklepa o izvršbi banka 
ne bo mogla blokirati sredstev,« 
pravi profesor Šime Ivanjko, si-
cer strokovnjak za stečajno pra-
vo in izvršbe. 

Ob tem Ivanjko dodaja, da je 
odločitev ustavnega sodišča pa-
metna, da bo razbremenila go-
spodarstvo in predvsem posta-
vila normalne pravne okvire. 
»V Sloveniji smo v zadnjih letih 
na področju finančne in gospo-
darske zakonodaje izumili veli-
ko škodljivih kuriozitet, ki ubi-
jajo podjetništvo: od izbrisov 
pravnih in fizičnih oseb, oseb-
ne odgovornosti družbenikov, 
menico smo izenačili s prav-
nomočno sodbo in še bi lahko 
našteval. Ustavno sodišče ško-
dljive izume k sreči odpravlja, 
gre pa to, a ne po njegovi kriv-
di, prepočasi.«
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Koga vse prek sponzorstev 
in donacij financirajo Pre-
mogovnik Velenje in nje-
gove hčerinske družbe? To 
vprašanje se odpira v sen-
ci nove rudarske stavke, ki 
je posledica čedalje hujših 
finančnih težav velenjske-
ga premogovnika. V druž-
bi, ki je po navedbah direk-
torja HSE Blaža Košoroka 
»dva koraka pred steča-
jem«, podatke o donacijah 
in sponzorstvih obljublja-
jo za ponedeljek. 

V Financah smo že večkrat 
opozarjali, da so glavna te-
žava Premogovnika Velenje 
predvsem njegove hčerinske 
družbe – prek teh so namreč 
tekle številne naložbe in na-
kupi, ki z rudarstvom nima-
jo zveze. 
Prek hčerinskih družb je ta-
ko premogovnik lastnik hote-
la Barbara v Fiesi, hotela Ole-
ander v Strunjanu, restavracij 
Vila Široko in Jezero v Šošta-
nju in avtokampa Jezero (tega 
je poročanju tednika Repor-
ter najema sin velenjskega žu-
pana Bojana Kontiča).Prav ta-
ko je premogovnik prek inva-
lidskega podjetja HTZ Velenje 

ter družbe PV Invest večinski 
lastnik smučarskega centra 
na Golteh. 

»Matična družba niti ni ta-
ka težava, težava je skupina 
Premogovnik Velenje, tu ni-
ma nihče nadzora nad stro-
ški,« pravi naš vir blizu pre-
mogovnika. Težava je tudi, 
da so si matična in hčerinske 
družbe v minulih letih med 
seboj posojale precej denar-
ja. Dodajmo, da premogov-
nik kljub navodilom nadzor-
nikov ni prodal še nič od na-
štetega premoženja.   

Premogovnik in njegove 
hčere imajo radi šport
Stavkajoči delavci so se med 
drugim uprli zamisli o odpravi 
sponzorskih sredstev in dona-
cij, zato smo na premogovnik 
naslovili prošnjo, naj razkrije-
jo, koliko sponzorskih sredstev 
in donacij so v minulih petih le-
tih namenili različnim organi-
zacijam ter komu. Odgovore so 
nam obljubili za ponedeljek.

Naši sogovorniki sicer opo-
zarjajo predvsem na sponzori-
ranje lokalnega nogometnega 
kluba Rudar Velenje. Po podat-

kih z njihove spletne strani so 
namreč njegovi pokrovitelji HSE 
(večinski lastnik Premogovnika 
Velenje), Premogovnik Velenje, 
HTZ Velenje (v 100-odstotni las-
ti Premogovnika), PV Invest (v 
100-odstotni lasti Premogovni-
ka), RGP (v 100-odstotni lasti Pre-
mogovnika), Gost (v 100-odstotni 
lasti Premogovnika) in Sipoteh (v 
42-odstotni lasti Premogovnika). 

Dodajmo, da omenjeni no-
gometni klub sponzorirajo tudi 
tri podjetja (DBSS, Kovinarstvo 
Sovič in Andrejc), ki so menda 
zelo navezana na Termoelek-

Premogovnik Velenje menda dva koraka do stečaja, hkrati pa prek 
šestih družb sponzorira lokalni nogometni klub
Ǫ jurij šimac

jurij.simac@finance.si

V Sumidi Slovenija so včeraj 
dobili gradbeno dovoljenje 
za nove proizvodno-skladi-
ščne prostore. Septembra bo-
do tako na Blejski Dobravi za-
čeli proizvajati povsem nov iz-
delek za celotno korporacijo 
Sumida. To bo elektrostatič-
ni modul, ki ga bodo vgrajeva-
li v hibridna vozila. Zaradi nje-
ga bodo podvojili prihodke, 
nam je povedal Janez Ločni-
škar, dolgoletni direktor Sumi-
de Slovenija.

Sumida Slovenije je bila v prej-
šnji državi del sistema Iskra.  
Leta 1991 je šla Iskra v stečaj, 
kljub temu pa so nadaljevali 
sodelovanje z družbo Vogt, ki 
jih leta 1997 kupila, to pa so le-
ta 2006 kupili Japonci. Sumida 
je eden od primerov uspešne 
tuje naložbe. Podjetje poveču-
je prihodke in število zaposle-
nih, tako bo tudi v prihodnjih 
nekaj letih, saj širijo prostore 
in zmogljivosti. Lastniki so do-
biček pustili v podjetju, tako da 
bodo to naložbo financirali kar 
z lastnimi sredstvi. »To je mogo-
če samo ob obojestranskem za-
upanju. Lastniki verjamejo, da 

bomo pošteno delali, mi pa, da 
nam bodo puščali sredstva, da 
bomo lahko naprej vlagali,« je 
pojasnil Janez Ločniškar.

Do novih naložb zaradi 
inovativnosti in zavzetega 
dela
Na Blejski Dobravi izdelujejo 
prek sto različnih drobnih de-
lov za avtomobilsko industri-
jo. Delovnointenzivno proizvo-
dnjo nadomeščajo z avtomati-
zacijo, a s proizvodnimi pro-
cesi, izpiljenimi do podrobno-
sti, inovativnostjo in zaveda-
njem, da če ne bodo dobri, bo 
proizvodnja preseljena dru-
gam, dosegajo ustrezno učin-
kovitost. Tako poslov v skupi-
ni kljub slabi konkurenčnosti 
Slovenije ne izgubljajo, ampak 
pridobivajo nove. Sumida ima  
tovarne tudi v Romuniji, Mehi-
ki, na Kitajskem in v Vietnamu. 

Kar 2.431 novih kvadratov in 
več kot 15 novih zaposlitev
Na Blejski Dobravi bodo zgradili 
nove proizvodne prostore, veli-
ke 1.300 kvadratnih metrov (ta-
ko jih bodo skupaj imeli tri tisoč), 
790 kvadratnih metrov dodatne-
ga skladišča ter 180 kvadratnih 
metrov pisarn. Razpis za grad-
bena dela so že objavili, skupaj 

z družbo APP (Atelje za prostor-
sko planiranje) bodo izvajalca 
izbirali prihodnji teden. Konec 

Ǫ maTEja BErTONcELj
mateja.bertoncelj@finance.si

Japonci bodo zaposlovali Gorenjce
Na Blejski Dobravi bo za tri milijone zrasla nova tovarna Sumide, kjer bodo izdelovali dele za hibridne avtomobile 

 " Janezu Ločniškarju, direktorju 
Sumide Slovenija, se lahko smeji. 
Z zavzetim delom svoje ekipe je 
prepričal Japonce, da bodo za 
korporacijo Sumida na Blejski 
Dobravi izdelovali povsem nov 
izdelek za hibridne avtomobile. S 
tem bodo podvojili prihodke.   

Vira: GVIN, podjetje
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3 
milijone evrov je ocenjena 
vrednost nove tovarne in 
njene opreme.

35 
delavcev so v Sumidi na 
novo zaposlili v zadnjem 
letu, z novo naložbo jih 
bodo še najmanj 15.

Konec na horuk blokad 
na podlagi menic
Ǫ simONa TOpLak

simona.toplak@finance.si

 " Rovi Premogovnika Velenje ostajajo prazni, rudarji nadaljujejo stavko. Na drugi strani se 
odpira vse več vprašanj, koga vse financirajo premogovnik in njegove hčerinske družbe. 
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Oblikovanje transfernih cen s 
poslovnega in davčnega vidika v praksi

29. avgust 2014, GZS v Ljubljani

Novosti:
Transferne cene v prihodnje in 

kdaj bodo stopili v veljavo vnaprejšnji 
cenovni sporazumi v Sloveniji.

Predavateljica: 
mag. Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka

Več informacij na www.finance-akademija.si/transferne1

Kako pravilno 
oblikovati 
transferne cene?

Primerne transferne cene za 
poslovne namene.
Vpliv transfernih cen na davčno 
obravnavo.
Kako in kdaj bo DURS inšpiciral 
podjetje z vidika transfernih cen?
Dokazovanje ustreznosti transfernih 
cen s finančno analizo primerljivosti.
Vnaprejšnji cenovni sporazumi.

IZ PROGRAMA:

ZGODNJA PRIJAVA 

do -30%
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Premogovnik Velenje menda dva koraka do stečaja, hkrati pa prek 
šestih družb sponzorira lokalni nogometni klub

trarno Šoštanj, sicer glavnega 
in edinega odjemalca premo-
ga iz Premogovnika Velenje.

Na vprašanja, zakaj nogo-
metni klub Rudar Velenje spon-
zorirajo prek šestih različnih 
podjetij in kakšni so letni zne-
ski, ki mu jih namenjajo, nam 
iz Premogovnika Velenje vče-
raj niso odgovorili. Nedosegljiv 
je bil za pojasnila tudi prvi člo-
vek družbe Ivan Pohorec. Ta je 
pred nedavnim na čelu družbe 
zamenjal dolgoletnega direk-
torja Milana Medveda. Njego-
ve posle pregledujejo revizorji. 

Neuradno je sicer slišati, da 
naj bi matična družba premo-
govnika za sponzorstva letno 
namenjala med 350 in 500 ti-
soč evri. 

Težave Premogovnika so 
težave za TEŠ
Po mnenju naših sogovorni-
kov posli in stroški hčerinskih 
družb močno obremenjuje-
jo ceno premoga. Ta bi, kot je 
znano, ob začetku obratova-
nja TEŠ 6 morala znašati 2,25 
evra na gigajoule. Zakaj je to 
pomembno? Na proizvodno 

ceno elektrike iz TEŠ 6 bo naj-
bolj vplivala prav cena premo-
ga. Če bo ta višja, bo višja tudi 
proizvodna cena elektrike, ki 
bo sicer glede na projekcije že 
tako višja od cen na trgu. Do-
dajmo, da sta se TEŠ in HSE za 
pridobitev 440 milijonov evrov 
vredne državne garancije za-
vezala, da cena ne bo presegla 
2,25 evra na gigajoule. Rudarji 
na drugi strani zahtevajo dvig 
cene na 3,25 evra na gigajoule. 
Ta cena bi po mnenju poznaval-
cev TEŠ 6 dokončno potisnila v 
rdeče številke.

Japonci bodo zaposlovali Gorenjce
Na Blejski Dobravi bo za tri milijone zrasla nova tovarna Sumide, kjer bodo izdelovali dele za hibridne avtomobile 
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julija začnejo pripravljalna de-
la, stroje pa bodo v nove pro-
store selili januarja. Ocenjena 
vrednost nove stavbe je 1,3 mi-
lijona, nove opreme pa 1,7 mili-
jona evrov. To bodo deloma na-
redili v Nemčiji, deloma jo bodo 
naredila slovenska podjetja. Do-
govarjajo se z družbami Sabalič, 
Iskra Pro, Hidria, Eta Cerkno ...

Pohvale jeseniški občini in 
upravni enoti
»Pri pridobivanju dovoljenj sta ta-
ko jeseniška upravna enota kot 
občina ravnali, kot je treba. Bili 
sta nam dober servis. Na upravni 
enoti so nam svetovali, kako naj 
peljemo postopek, da bo čim prej 
končan. Vse dokumente smo no-
sili tja sproti oziroma, ko smo jih 
pridobili, in v upravni enoti so se 
nanje hitro odzivali, tako da smo 
jih, če je bilo treba, sproti dopol-
njevali. Tudi občina nam je hitro 
dodelila nekaj služnosti,« je pove-
dal Janez Ločniškar.

Novi izdelek bo tehnološko 
zahteven
Sredi septembra bodo v Sumi-
di Slovenija začeli izdelovati nov 
tehnološko zahtevnejši izdelek z 
vrtečimi se deli, ki je novost tu-
di v Sumidi. Gre za elektrostatič-
ni modul, ki ga bodo vgrajevali v 

hibridna vozila. »Sumida je zanj 
pridobila novega pomembnega 
kupca. Za prihodnje leto je za zdaj 
predvideno, da bomo naredili 20 
tisoč kosov, lahko pa se to število 
še spremeni. Gotovo je, da bomo 
dobili tudi naročilo za 450 tisoč 
kosov na leto, dogovarjajo pa se 
tudi za letno količino 1,7 milijona 
kosov. Pri količini 450 tisoč kosov 
bomo potrebovali novih 15 delav-
cev. Že količina milijon kosov na 
leto pa pomeni, da bomo podvo-
jili naše letne prihodke,« je pove-
dal Janez Ločniškar.

Novih 35 zaposlenih, ker so 
zasuti z naročili 
Letos so zasuti z naročili. »Teh je 
toliko, da že od začetka leta de-
lamo 24 ur na dan, in to vseh se-
dem dni v tednu. To je sicer draž-
je, a nekateri kupci so zelo pove-
čali svoja naročila, in ker nimamo 
zadosti opreme, mora obstoječa 
delovati ves čas. V zadnjem letu 
smo na novo zaposlili 35 delavcev, 
tako da nas je zdaj 285. Lani smo 
ustvarili 22,9 milijona evrov pri-
hodka in 2,2 milijona evrov čiste-
ga dobička. Čeprav smo letos mo-
rali znižati cene, vse kaže, da bo-
mo letos prihodke povečali za 15 
odstotkov, dobiček pa bo malen-
kost večji kot lani,« pojasnuje Ja-
nez Ločniškar.
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podjetij iz skupine 
Premogovnik Velenje 
financira lokalni 
nogometni klub.

29
milijonov evrov izgube 
je lani imel Premogovnik 
Velenje.

 "HSE, ki se spopada s čedalje večjimi finančnimi težavami zara-
di projekta TEŠ 6 in Premogovnika Velenje, je včeraj sklenil pogod-
bo o prodaji deleža v Hidroelektrarnah na spodnji Savi (HESS). Ku-
pec, krška družba GEN energija, ki upravlja tudi nuklearko, bo pos-
tal 51-odstotni lastnik HESS, pred tem je imel v lasti 15 odstotkov 
družbe. HSE bo skupaj s svojimi hčerami obdržal 49-odstotni delež. 
Ta transakcija bo HSE prinesla 96 milijonov evrov – GEN energija bo 
prispevala 56 milijonov evrov kupnine, 40 milijonov bo plačala nje-
na hčerinska družba Savske elektrarne Ljubljana. HESS v celoti ob-
vladuje verigo hidroelektrarn na spodnji Savi; zdaj obratujejo hidro-
elektrarne Boštanj, Blanca in Krško, kmalu se bo začela še gradnja 
hidroelektrarne Brežice.
HSE oziroma njegova hčerinska družba TEŠ mora prihodnje leto za-
četi odplačevati posojila za 1,4 milijarde evrov vreden projekt TEŠ 
6. TEŠ mora leta 2015 bankam plačati 30 milijonov evrov glavnice 
in obresti, nato pa te obveznosti naraščajo: v letu 2016 jih bo za 80 
milijonov, v letu 2017 pa za 110 milijonov.

HSE se rešuje s prodajo hidroelektrarn na 
spodnji Savi


