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REVIZIJSKO POROČILO
Prenehanje obstoja DUTB



DUTB po lastnem izračunu 
izpolni pogoj za predčasno ukinitev

DUTB naj bi do konca leta 2022 z upravljanjem premoženja, 
ki ga je prevzela od bank, dosegla povračilo proračunskih sredstev, 
ki jih je država namenila sanaciji bank.

DUTB je načrtovala upravljanje 
s premoženjem do konca leta 
2022, vlada in ministrstvo sta 
bila le deloma vključena.

Obseg premoženja in dolg DUTB 
sta se z leti zmanjševala, vendar 
počasneje, kot je bilo to predvideno 
v načrtih DUTB.

Revidiranci so upravljanje 
DUTB s premoženjem spremljali 
prek sistema medsebojnega 
poročanja.
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Ustanovitev 
DUTB

201519. 3. 2013 2016 2017 2020 202215. 3. 202120192018

696,8 830,1 953,4 1.242,7 1.511,3 

-17,8 %

-23,3 %
-12,9 %

-16,1 % -11,7 %

615

Vlada ima možnost 
predlagati predčasno 
ukinitev DUTB

Prenehanje DUTB
po zakonu

PREMOŽENJE V 
UPRAVLJANJU
V MIO € 

                
Presojali smo 

učinkovitost ravnanj 
vlade, Ministrstva za 

finance in DUTB 
v zvezi s prenehanjem 

obstoja DUTB.



Mejniki pri doseganju cilja

POPLAČILO OBVEZNIC Z NAJEMANJEM NOVIH  KREDITOV
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Preostali dolg 
369,9 mio €

stanje ob koncu
 obdobja, na katero se nanaša 

revizija, na dan 31. 5. 2021

PREVZEM PREMOŽENJA 
OD 4 BANK
1.567,2 mio €

IZDAJA OBVEZNIC 
BANKAM
1.563,2 mio €

DOKAPITALIZACIJE 
DRŽAVE
256,7 mio €

Dinamika odplačil 
najetih posojil je bila 
hitrejša od obveznosti po 
posojilnih pogodbah.

Pri novih posojilih se je DUTB 
dogovorila za znatno nižjo obrestno 
mero v primerjavi z obrestnimi 
merami izdanih obveznic.

DUTB je v celoti poplačala dolg 
iz naslova izdanih obveznic. 
Da je lahko pravočasno poplačala 
obveznice, je najemala nova posojila. 



Možnosti prenehanja DUTB

31. 12. 2022
po zakonu o ustanovitvi 

in delovanju DUTB

Vlada ni sproti preverjala 
izpolnjenosti pogoja za 
predčasno ukinitev DUTB.

Vlada ni sprejela podzakonskega 
akta, v katerem bi podrobneje 
uredila pravno nasledstvo DUTB.

Vlada ni poskrbela za vzpostavitev 
pogojev za učinkovito upravljanje 
preostalega premoženja DUTB.  
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30 dni 
po ustanovitvi Nacionalnega 

demografskega sklada

 (predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu 
je še v obravnavi v državnem zboru)

predčasno 
na predlog vlade 

pod pogojem, da DUTB proda 
več kot 75 % prevzetih 

obveznosti

Premoženje, pravice in obveznosti DUTB 
pridejo na Nacionalni demografski sklad 

Premoženje, pravice in obveznosti DUTB 
preidejo na SDH, d.d.



MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA

Ob upoštevanju, da se življenjska doba DUTB izteka, 
je računsko sodišče VLADI PRIPOROČILO, naj:

5Računsko sodišče Republike Slovenije - revizijsko poročilo Prenehanje obstoja DUTB

Ravnanja Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in DUTB 
v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB so bila v obdobju od 1. 1. 2016 
do 31. 5. 2021 delno učinkovita.

Ne glede na način prenehanja 
poskrbi za vzpostavitev ustreznih 
pogojev za učinkovito upravljanje 
s preostalim premoženjem DUTB.

Procese prehoda v okviru pravnega 
nasledstva DUTB natančno, 
celovito in pisno določi še pred 
samim začetkom integracije. 

Ustrezno poskrbi za vse vidike pravnega nasledstva, 
vključujoč pravice in obveznosti, področje upravljanja 
preostalega premoženja, varstvo dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter status zaposlenih.


