
 

 

Ljubljana, 18. februar 2020  
 
 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za nadzor javnih financ 
 
dr. Anže Logar, predsednik 
 
 
Zadeva: Zahteva za sklic nujne seje Komisije DZ za nadzor javnih financ 
 
 
Na podlagi 48. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije poslanska 
skupina SDS zahteva sklic nujne seje Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije za nadzor javnih financ z naslednjo točko dnevnega reda:  
 
 
Javnofinančne in druge posledice sklenitve memoranduma med družbo 
Petrol d.d. in rusko družbo, ki je na seznamu družb, proti katerim so 
ameriške oblasti uvedle sankcije. 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Družba Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji 
slovenski uvoznik, ena največjih slovenskih družb po prihodkih in ena največjih 
slovenskih trgovskih družb. V Strategiji upravljanja kapitalskih naložb je 
klasificirana kot pomembna naložba. Poleg gospodarskega interesa ima družba 
Petrol za Republiko Slovenijo tudi velik strateški in varnostni pomen, saj 
omogoča zagotavljanje in oblikovanje varnostnih rezerv nafte v Republiki 
Sloveniji.   
 
Republika Slovenija je neposredni lastnik 10,10% družbe Petrol, poleg nje pa je 
lastnik te družbe še Slovenski državni holding (SDH) s 12,68% lastniškim 
deležem in Kapitalska družba d.d. (KAD) s 8,27% lastniškim deležem. Skupaj je 
torej Republika Slovenija neposredni in posredni lastnik 31,05% družbe Petrol.   
 
Tržna kapitalizacija družbe Petrol je na dan 13.2.2020 znašala dobrih 811 
milijonov evrov, kar pomeni, da je vrednost države v tej družbi (neposredno in 
posredno) znašala dobrih 252 milijonov evrov. Družba je tudi eden večjih 
izplačevalcev dividend. V letu 2019 je za poslovno leto 2018 izplačala za dobrih 
37,5 milijonov evrov dividend (od tega je država neposredno in posredno prejela 
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dobrih 11,6 milijonov evrov dividend). Družba Petrol zagotavlja pomemben vir 
prihodkov državnega proračuna, zaradi česar ima uspešnost poslovanja te 
družbe vpliv tudi na javne finance.  
 
Na spletnih straneh družbe Petrol je v sporočilu za javnost z dne 10.9.2019 
(Družba Petrol vstopa na trg daljinske energetike v Rusiji) navedeno, da je 
predsednika Vlade RS Marjana Šarca na obisku v Ruski federaciji, med 10. in 
11. septembrom 2019, spremljala izbrana gospodarska delegacija, katere del je 
bila tudi družba Petrol. Nadalje je navedeno, da je bil podpisan memorandum o 
sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., Ljubljana na projektih 
optimizacije sistemov za daljinsko ogrevanje v Rusiji. Glavni cilj 
memoranduma je vzpostavitev partnerstva in razvoj dolgoročnega, učinkovitega in 
vzajemno koristnega sodelovanja med T Plus grupo, ki je največje zasebno rusko 
podjetje za proizvodnjo toplote in električne energije ter družbo Petrol d.d., 
Ljubljana, ki resno vstopa na dotični trg v Rusiji. Skupni cilj memoranduma je 
izvajanje sporazumov o tehnični in poslovni optimizaciji daljinskega ogrevanja v 
regijah, kjer je T Plus grupa prisotna. 
 
Družba T Plus grupa je del ruske družbe Renova Group. Predsednik in lastnik 
Renova Group je Viktor Felixovich Vekselberg, katerega premoženje je 
ocenjeno na več kot 11 milijard ameriških dolarjev (s čimer se ga uvršča na 119 
mesto najbogatejših ljudi na svetu). Med uradnimi dokumenti objavljenimi na 
svetovnem spletu je zavedeno, da se Viktor Felixovich Vekselberg in družba 
Renova Group nahajata pod sankcijami Združenih držav Amerike (ZDA). 
Sankcije s strani ZDA so bile uvedene 06.4.2018 zaradi vmešavanja v ameriške 
predsedniške volitve leta 2016. Viktorju Felixovichz Vekselbergu pa so ZDA tudi 
zamrznile njegovo premoženje.  
 
Na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva (The U.S. Department of the 
Treasury's Office of Foreign Assets Control – OFAC) je objavljen seznam družb in 
oseb, proti katerim so uvedene sankcije oziroma prepoved poslovanja. Na 
seznamu sta tudi družba Renova Group in Viktor Felixovich Vekselberg, kar 
pomeni, da sta bila pod sankcijami tudi v času podpisa memoranduma z družbo 
Petrol. Glede na to, da je informacije o lastništvu družbe T Plus grupa oziroma  
družbe Renova Group in Viktorju Felixovichu Vekselbergu mogoče pridobiti iz 
javno dostopnih virov zelo hitro in brez stroškov, je popolnoma nerazumljivo, 
da so Vlada RS, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) in Slovenska obveščevalno 
- varnostna agencija (SOVA) dopustili podpis memoranduma. Do podpisa je prišlo 
celo med uradnim obiskom vlade Marjana Šarca v Ruski federaciji. Očitno je, 
da so popolnoma odpovedali (namerno ali nenamerno) oziroma opustili 
svoje dolžnosti vsi, ki bi morali tovrstne stvari preveriti, od SOVE, MZZ, in 
predsednika Vlade RS, pa do organov upravljanja in nadziranja družbe Petrol ter 
organov upravljanja in nadziranja Slovenskega državnega holdinga (SDH).  
 
Kršenje sankcij je s strani ZDA običajno sankcionirano z omejitvijo poslovanja 
pravnih in fizičnih oseb, ki omogočajo preboj sankcij. Družba Petrol je torej 
zaradi kršitve sankcij potencialno izpostavljena morebitnim povračilnim 
ukrepom s strani ZDA. To bi seveda imelo za družbo Petrol negativne 
finančne posledice, kar bi se v končni fazi poznalo v nižjih prihodkih 
državnega proračuna iz naslova dividend in zmanjšanju vrednosti 
državnega premoženja. Posledica podpisa memoranduma družbe Petrol z 
družbo, proti kateri so uvedene sankcije s strani ZDA, pa hkrati pomeni tudi 
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kompromitiranje družbe Petrol, upravljalca SDH in Vlade RS. Zaradi podpisa 
memoranduma pod okriljem Vlade RS lahko pride do neugodnih posledic na 
drugih področjih transatlantskega sodelovanja, saj je Vlada RS neposredno 
omogočila kršenje sankcij OFAC, oziroma takšnega dejanja ni preprečila.     
 
 
Predlagamo, da se po razpravi sprejmejo naslednji sklepi: 
 

1. Komisija DZ za nadzor javnih financ (Komisija) zahteva od Vlade 
Republike Slovenije, da kot skupščina naloži Slovenskemu 
državnemu holdingu (SDH) pripravo poročila glede sklenitve 
memoranduma o sodelovanju družb T Plus grupa (T+) in Petrol d.d., 
Ljubljana in ga v roku 30 dni posreduje Državnemu zboru. 

 
2. Komisija predlaga, da pristojni organi (Vlada RS kot skupščina SDH 

oziroma organi upravljanja in nadziranja družbe Petrol d.d.) sprejmejo 
sklep o umiku podpisa iz memoranduma  o sodelovanju družbe T 
Plus grupa (T+) in družbe Petrol d.d., Ljubljana.  

 
3. Komisija predlaga, da Urad Republike Slovenije za preprečevanje 

pranja denarja in Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pripravita 
podrobno poročilo o tem, ali je pri podpisu memoranduma o 
sodelovanju družbe Petrol d.d., Ljubljana in  družbe T Plus grupa (T+) 
prišlo do kaznivih dejanj opustitve dolžnosti ravnanja s strani 
odgovornih oseb, kakor tudi iz naslova pranja denarja in financiranja 
terorizma in o tem v roku 30 dni poročata Državnemu zboru. 
 

 
Predsedniku Komisije za nadzor javnih financ predlagamo, da na nujno sejo 
povabi: 

 Marjana Šarca, predsednika vlade v odstopu, 

 dr. Mira Cerarja, ministra za zunanje zadeve v odstopu, 

 dr. Andreja Bertonclja, ministra za finance v odstopu, 

 mag. Mateja Tonina, predsednika Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb, 

 Gabrijela Škofa, predsednika uprave SDH d.d., 

 Branko Glojnarič, direktorico Urada RS za preprečevanje pranja denarja, 

 Darka Muženiča, direktorja  Nacionalnega preiskovalnega urada,  

 Rajkota Kozmelja, direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, 

 mag. Nado Drobne Popović, predsednico uprave družbe Petrol d.d., 

 Sašota Bergerja, namestnika predsednice nadzornega sveta družbe Petrol 
d.d. in 

 Tomaža Berločnika, bivšega predsednika  uprave družbe Petrol d.d.  
 
 

 

Priloge: 

 sporočilo za javnost družbe Petrol o podpisu memoranduma dosegljivo na:  
https://www.petrol.eu/sl/objave/2019/09/druzba-petrol-vstopa-na-trg-
daljinske-energetike-v-rusiji.html?type=obvestilo-za-medije 
 

https://www.petrol.eu/sl/objave/2019/09/druzba-petrol-vstopa-na-trg-daljinske-energetike-v-rusiji.html?type=obvestilo-za-medije
https://www.petrol.eu/sl/objave/2019/09/druzba-petrol-vstopa-na-trg-daljinske-energetike-v-rusiji.html?type=obvestilo-za-medije
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 podatki o družbi T plus grupa dosegljivi na:  
      https://en.wikipedia.org/wiki/T_Plus 

 podatki o družbi Renova Group dosegljivi na:  
      https://en.wikipedia.org/wiki/Renova_Group 

 podatki o Viktorju Felixovichu Vekselbergu dosegljivi na:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Vekselberg 

 sporočilo za javnost ameriških oblasti o uvedbi sankcij dosegljivo na:  
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338 

 seznam ameriških oblasti o družbah in posameznikih zoper katerih so 
uvedene sankcije dosegljiv na:  
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf 

 
 
 
 
 
                                                                                                   Danijel Krivec,            

                                                                                          vodja PS SDS 
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