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Ideja o privatizaciji največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja Telekoma 

Slovenije, ki je v večinski državni lasti, sega v leto 2000. Zadnji, tretji poskus prodaje se je 

začel leta 2013.  

 

PRVI POSKUS PRIVATIZACIJE 

leto 1998 - Telekom Slovenije postane delniška družba. 

leto 2000 - Ideje o privatizaciji Telekoma začenjajo dobivati prve obrise. Izbrano svetovalno 

podjetje Pricewaterhousecoopers pripravi tri različne modele privatizacije; vsi so vključevali 

strateškega investitorja. Vendar pa nobeden od predlaganih modelov v odločilnem trenutku ni 

sprejet, saj je panoga telekomunikacij doživi padec. 

leto 2001 - Zaradi neugodnih razmer na svetovnem telekomunikacijskem trgu, ki so se še 

poslabšale po terorističnih napadih na ZDA, vlada začasno ustavi proces privatizacije. 

leto 2002 - Vlada do sprejema modela privatizacije zaustavi prizadevanja uprave Telekoma za 

uvrstitev delnic na Ljubljansko borzo. 

 

DRUGI POSKUS PRIVATIZACIJE 

leto 2005 - Obujanje ideje o privatizaciji. Vlada ustanovi posebno delovno skupino, ki naj bi do 

konca leta pripravila predlog strategije privatizacije. Predlog predvideva privatizacijo Telekoma 

kot skupine in čimprejšnjo uvrstitev delnic na borzo. Država bi obdržala četrtino in eno delnico. 

maj 2006 - Vlada potrdi privatizacijsko strategijo za Telekom. Država bi ohranila 25-odstotni 

delež in eno delnico, približno 49-odstotni delež naj bi odprodali. Prodaja naj bi bila končana v 

treh letih. 

oktober 2006 - Delnice Telekoma uvrščene na Ljubljansko borzo. 
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maj 2007 - Za cenilca vrednosti in svetovalca v postopku prodaje je izbrana družba CA IB 

Corporate Finance, ki spada v okvir skupine Unicredit. 

avgust 2007 - Objavljen mednarodni poziv za prodajo 49,13-odstotnega deleža v Telekomu 

Slovenije. 

oktober 2007 - Na razpis prispe 12 nezavezujočih ponudb, v drugi krog pa se uvrsti sedem 

ponudnikov - britansko-nemški konzorcij Bain Capital & Axos Capital, ki se mu je pridružilo 

še podjetje BT Globalne storitve, luksemburško-ameriški sklad CEP III/(Carlyle), hrvaški 

Hrvatski Telekom, avstralska Macquarie Bank, madžarski Magyar Telekom, Oger Telecom iz 

Združenih arabskih emiratov in islandski Skipti. 

januar 2008 - Zavezujoče ponudbe za nakup oddajo trije ponudniki. Po pozivu k izboljšanju 

ponudb ostaneta v igri še Skipti in konzorcij Bain Capital & Axos Capital & BT. 

februar 2008 - Komisija za prodajo se seznani s pismom islandskega Skiptija, v katerem ta 

omenja možnost umika iz pogajanj. 

marec 2008 - Po zapletih v koaliciji komisija za prodajo vladi predlaga, da zavrne ponudbi 

obeh ponudnikov in ustavi postopek privatizacije. Odločitev pozdravijo tako v koaliciji kot v 

opoziciji, razmišljanja o privatizaciji zamrejo. 

         

TRETJI POSKUS PRIVATIZACIJE 

2013 

februar 2013 - Vlada sprejme klasifikacijo naložb, na podlagi katere se bo naložbe države 

preneslo na Slovenski državni holding. Telekom Slovenije je uvrščen med portfeljske 

naložbe, predlagan je začetek postopka prodaje v roku treh mesecev. 

maj 2013 - Vlada sprejme t. i. prvi privatizacijski sveženj, seznam 15 podjetij za privatizacijo, 

med katerimi je tudi Telekom Slovenije. 

junij 2013 - Državni zbor poda soglasje k prodaji deležev države in državnih družb v prvem 

privatizacijskem svežnju. 

avgust 2013 - Minister za izobraževanje Jernej Pikalo kot resorni minister za področje 

elektronskih komunikacij izpostavi vprašanje, ali bi pred samo prodajo državnega deleža v 

Telekomu izvedli tudi njegovo funkcionalno ločitev. To pomeni, da bi iz družbe izločili 

infrastrukturo. 

oktober 2013 - Slovenska odškodninska družba (Sod), ki vodi postopek prodaje Telekoma 

Slovenije, je za finančnega svetovalca pri prodaji operaterja izbrala ameriško banko Citigroup 

Global Markets. Minister Pikalo na Sod naslovi predlog zavez za kupca te družbe. 



december 2013 - Sod za pravno svetovanje pri prodaji Telekoma Slovenije izbere odvetniško 

družbo White & Case v sodelovanju z odvetniško pisarno Ulčar & partnerji. Telekom s 

Sodom podpiše pogodbo o medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic. 

         

2014 

april 2014 - Sod v imenu države in še nekaj drugih prodajalcev objavi vabilo za izjave o 

interesu za morebitni nakup okrog tričetrtinskega deleža v Telekomu Slovenije. 

junij 2014 - Izteče se rok za oddajo nezavezujočih ponudb, po neuradnih informacijah jih je 

oddalo osem interesentov, med njimi Deutsche Telekom in britanski sklad Cinven. Sod se 

preoblikuje v Slovenski državni holding (SDH), tako da postopek prodaje Telekoma odtlej 

vodi SDH. 

julij 2014 - Odhajajoča vlada Alenke Bratušek zamrzne vse tekoče postopke privatizacije, a 

že konec meseca sklep razveljavi in priprave na prodajo Telekoma se nadaljujejo. 

oktober 2014 - Nova vlada Mira Cerarja napove nadaljevanje postopka za prodajo. SDH 

pripravi novo časovnico prodaje. Telekom Slovenije s SDH podpiše aneks k pogodbi o 

medsebojnih razmerjih v postopku prodaje večine delnic družbe. Z aneksom Telekom 

dodatno zaščiti interese družbe. 

november 2014 - V ožji krog za nakup Telekoma Slovenije naj bi se po neuradnih 

informacijah uvrstilo pet interesentov - nemški telekomunikacijski velikan Deutsche 

Telekom, ameriška sklada Providence in Bain Capital ter evropska Apax in Cinven. 

december 2014 - Končajo se predstavitve Telekoma Slovenije potencialnim vlagateljem. 

Začne se faza priprave zavezujočih ponudb. 

         

2015 

16. januar 2015 - Nadzorni svet SDH oceni, da je potencialni konflikt interesa v primeru 

finančnega svetovalca Citigroup Global Markets v postopku prodaje Telekoma Slovenije 

ustrezno obvladovan. 

28. januar 2015 - Predstavniki britanske zasebne naložbene družbe Cinven kot edini uradno 

potrdijo, da so med resnimi interesenti za nakup državnega deleža v Telekomu Slovenije. 

7. februar 2015 - Podporniki in nasprotniki privatizacije na dveh ločenih dogodkih poudarijo 

svoja stališča glede prodaje državnega premoženja. Nasprotniki so na protestnem shodu 

poudarili, da je treba preprečiti razprodajo državnih podjetij, zagovorniki pa opozorili na 

nujnost privatizacije. 



4. marec 2015 - Predstavniki Cinvena se srečajo s predstavniki zaposlenih in socialnih 

partnerjev v Telekomu Slovenije. Srečanje je namenjeno predstavitvi Cinvena kot možnega 

investitorja, ki je zainteresiran za nakup Telekoma. 

18. marec 2015 - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v 

nenapovedanem nadzoru ugotovi politično zlorabo Obveščevalno-varnostne službe (OVS) 

Morsa. Obrambni minister Janko Veber je službi naročil pripravo analize posledic prodaje 

Telekoma. Zadeva preraste v t.i. afero Veberkom. 

21. marec 2015 - Vseslovensko združenje malih delničarjev na Komisijo za preprečevanje 

korupcije naslovi prijavo glede nasprotij interesov pri prodaji Telekoma Slovenije - Citigroup 

je namreč svetovalec prodajalca Telekoma, hkrati pa je tudi borzno-finančni posrednik 

Deutsche Telekoma. 

9. april 2015 - DZ na predlog premierja Mira Cerarja razreši Janka Vebra s položaja ministra 

za obrambo, ker je OVS naročil analizo posledic prodaje Telekoma in s tem po mnenju 

večine poslancev ravnal netransparentno in celo nezakonito. 

13. april 2015 - Izteče se rok za oddajo zavezujočih ponudb, odda jo le britanski investicijski 

sklad Cinven. Po neuradnih informacijah naj bi bila višina ponudbe krepko pod pričakovanji, 

v koaliciji se kmalu odpre vprašanje, ali bi SDH končno odločitev o prodaji moral prepustiti 

vladi kot skupščini SDH. 

8. maj 2015 - Državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja in gospodarski 

minister Zdravko Počivalšek za tednik Mladina potrdita, da sta seznanjena z informacijami, 

da Cinven v postopku privatizacije Telekoma Slovenije deluje v dogovoru z Deutsche 

Telekomom. V Cinvenu to zanikajo. 

19. maj 2015 - Poslanska skupina ZL napove, da bo zaradi domnevno usklajenega delovanja 

Cinvena in nemškega Deutsche Telekom v postopku privatizacije Telekoma Slovenije vložili 

zahtevo za izredno sejo odborov DZ za finance in za gospodarstvo. 

20. maj 2015 - Cinven poda končno ponudbo za Telekom, neuradno v višini 130 evrov na 

delnico - 110 evrov naj bi izplačal takoj, 15 evrov naj bi bilo odvisnih od razpleta sodnih 

postopkov, še pet evrov na delnico pa od uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti. 

27. maj 2015 - Koalicija proti privatizaciji, v katero se združujejo politična gibanja, 

civilnodružbene organizacije in sindikalne konfederacije, za 11. junij v Ljubljani napove 

protestni shod. 

28. maj 2015 - Prvak SD Dejan Židan na seji vlade opozori, da SDH odloča o prodaji kupcu, 

ki ni strateški, kar ni v skladu s sklepom DZ o prodaji državnih naložb. Premier je 

finančnemu ministru Dušanu Mramorju naročil pripravo informacije o postopku prodaje. 



1. junij 2015 - Delnica Telekoma Slovenije se poceni pod 100 evrov. Vrednost delnice se je 

tako v obdobju od 13. aprila, ko je do izteka roka prispela le ena ponudba za Telekom, znižala 

s 128 evrov na 97,50 evra. 

2. junij 2015 - Odbora DZ za finance in za gospodarstvo nista podprla sklepov ZL v zvezi z 

domnevno negospodarnostjo in netransparentnostjo prodaje Telekoma. O predlogu sklepa, da 

vlada SDH predlaga začasno zaustavitev postopka prodaje, niso niti glasovali. 

2. junij 2015 - Poslanec SD Janko Veber pove, da je glavna pisarna DZ prejela obvestilo z 

napovedjo kazenske ovadbe vseh, ki so sodelovali v postopku prodaje Telekoma. 

3. junij 2015 - Cinven sporoči, da pričakujejo odločitev prodajalcev glede njihove ponudbe do 

10. junija, zaradi omejitev na strani svojih virov financiranja se Cinven namreč po 

omenjenem datumu ne more zavezati k izpolnitvi ponudbe. 

3. junij 2015 - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sporoči, da preučuje predlog 

Cinvena za možnost sodelovanja pri nakupu Telekoma Slovenije, a da še niso sprejeli končne 

odločitve. 

3. junij 2015 - Stranka Trs predstavi dokument, ki naj bi dokazoval, da so prodajalci 

Telekoma zavrnili ponudbo, ki je za 200 milijonov evrov presegala ponudbo sklada Cinven. 

Imena interesenta niso razkrili. 

4. junij 2015 - Vlada se seznani z informacijo SDH o postopku prodaje Telekoma Slovenije, a 

ostaja razdeljena glede strateškega značaja kupca. 

4. junij 2015 - Nasprotniki privatizacije v skupni izjavi pred poslopjem vlade ponovno 

izrazijo nestrinjanje s prodajo Telekoma Slovenije. 

4. junij 2015 - Nadzorni svet in uprava SDH ocenita, da je v danih okoliščinah prodaja deleža 

v Telekomu Slovenije primerna in ekonomsko utemeljena. Vendar pa nadzorni svet ne da 

soglasja k prodaji družbe, ampak soglasno predlaga upravi, da skliče skupščino in ji predloži 

v soglasje predlog za prodajo Telekoma. 

5. junij 2015 - Odločitev nadzornikov SDH sproži val odzivov. Ti segajo od ocene, da je šlo 

za edino pravilno in razumno odločitev, do kritike, da gre za prelaganje odgovornosti in 

dokaz neučinkovitega upravljanja državnih podjetij. 

7. junij 2015 - Vlada odpravi pomisleke nadzornega svet SDH v zvezi s prodajo Telekoma in 

naloži organom SDH, da nadaljujejo s postopkom prodaje deleža v Telekomu Slovenije. 

9. junij 2015 - Cinven posreduje SDH dopolnila k že podani končni ponudbi za večinski delež 

v Telekomu. Dopolnil jo je zaradi zamud v postopkih regulatorne presoje Telekomovega 

prevzema Debitela in transakcije s hčerinsko družbo v Makedoniji. 



9. junij 2015 - Mladina objavi, da naj bi bil Telekom glede na cenitev, ki jo je za enega od 

kupcev Telekoma Slovenije pripravila neka ameriška svetovalna ustanova, vreden skoraj 

dvakrat več, za kolikor ga namerava prodati SDH. Po teh podatkih naj bi vrednost družbe 

segla do dveh milijard evrov. 

10. junij 2015 - Nadzorni svet SDH potrdi osnovno ponudbo sklada Cinven, ni pa obravnaval 

dodatno podanih Cinvenovih dopolnil k ponudbi, ker so ta nesprejemljiva za upravo SDH. 

Zato zadolžijo upravo, da s Cinvenom uskladi končno besedilo pogodbe. 

11. junij 2015 - Koalicija proti privatizaciji, v katero so se združila politična gibanja, 

civilnodružbene organizacije in sindikalne konfederacije, v Ljubljani organizira protestni 

shod proti nadaljnji privatizaciji podjetij v državni lasti. 

11. junij 2015 - Cinven v odzivu na odločitev nadzornega sveta SDH poudarja, da je 

dopolnilo k osnovni zavezujoči ponudbi njen sestavni del, brez katerega ne more nadaljevati s 

postopkom za nakup Telekoma. 

13. junij 2015 - Cinven naj bi poslal uradni odgovor SDH, v katerem pojasnjuje, zakaj 

Telekoma ne more kupiti brez predhodno rešenega vprašanja glede makedonske družbe. 

Dodajo še, da so pripravljeni počakati na dokončanje posla s Telekomom vse do 10. 

septembra letos, to naj bi bilo dovolj časa za zaključek transakcije v primeru One. 

15. junij 2015 - SDH sporoči, da ne sprejema dodatnih pogojev, ki jih je Cinven posredoval 

kot dodatek k zavezujoči ponudbi z dne 20. maja, saj bi ti lahko neutemeljeno pripeljali do 

znižanja kupnine. SDH je sicer še vedno pripravljen transakcijo zaključiti pod pogoji, ki jih je 

potrdil nadzorni svet 10. junija. 

16. junij 2015 - Cinven izrazi razočaranje, ker se s SDH niso uspeli dogovoriti o odprtih 

vprašanjih, povezanih s prodajo Telekoma, vendar navede, da ostaja zainteresiran za nakup. 

8. julij 2015 - Makedonska komisija za varstvo konkurence odobri združitev Telekomove 

makedonske družbe One z operaterjem Vip v lasti Telekoma Austria. S tem je odpravljena 

glavna ovira, zaradi katere je prišlo do zamrznitve pogajanj za prodajo. 

9. julij 2015 - Podpredsednik vlade Boris Koprivnikar potrdi, da se je sestal s predstavnikom 

Cinvena, a le zato, ker je Cinven želel preveriti, ali vlada nasprotuje prodaji, saj je glede na 

različne signale iz koalicije zbegan. 

3. avgust 2015 - Telekom Slovenije je po neuradnih informacijah oddal nezavezujočo 

ponudbo za nakup Telekoma Srbije. 

4. avgust 2015 - SDH sporoči, da Cinven ne želi nadaljevati pogajanj za zaključek prodajnega 

postopka, saj da transakcija zanj ni več ekonomsko vzdržna. Tretji poskus prodaje Telekom je 

tako uradno zaključen brez prodaje Telekoma. 

 


