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Zadeva:   

 
Četrtletno poročilo SDH o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 
1.10.2020 do 31.12.2020 

 
 
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju 
besedila ZSDH-1) v drugem odstavku 67. člena, v povezavi z 2., 3., 18., 19., 53., 81., 84/2 
ter 85. členom ZSDH-1, nalaga SDH, da mora četrtletno poročati vladi o upravljanju vseh 
kapitalskih naložb v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. 
ZSDH-1, in vseh kapitalskih naložb v imetništvu SDH.  
 
Skladno z veljavno zakonodajo podajamo 27. četrtletno poročilo SDH o upravljanju 
kapitalskih naložb po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1.10.2020 do 31.12.2020. 
 
 
1. Pridobivanje kapitalskih naložb 
 
V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SDH v zvezi s pridobivanjem1 in  
razpolaganjem s kapitalskimi naložbami v imetništvu SDH oziroma RS.  

 
Terme Olimia, d.d. (Terme Olimia) 
 
SDH je julija 2019 v imenu in za račun RS sklenil pogodbo o nakupu 147.309 delnic 
izdajateljice Terme Olimia (ZATG). Prodajalec je Nova KBM. Po izpolnitvi odložnega pogoja 
bo RS pridobila 20,871% lastniški delež navedene družbe.  
 
SDH je konec leta 2020 prejel  pozitivno odločbo AVK v zvezi s koncentracijo, s čimer je bil 
izpolnjen odložni pogoj za pridobitev navedenih delnic. Aktivnosti za plačilo kupnine in 
prenos delnic na RS bodo izvedene po tem, ko bo odločba AVK postala pravnomočna. 
 
RS in z njo povezane družbe (v smislu Zakona o prevzemih) bodo po zaključenem prenosu 
navedenih delnic presegle dodatni prevzemni prag v družbi Terme Olimia, zato namerava 
SDH po nastopu tega dogodka v imenu in za račun RS, skladno s prevzemno zakonodajo, 
objaviti javno ponudbo za prevzem preostalih delnic. Aktivnosti se izvajajo skladno s 
Strategijo turizma, predvidene pa so bile tudi v Letnem načrtu upravljanja 2019 in 2020, kot 
tudi v Letnem načrtu upravljanja 2021 za družbo Terme Olimia. 

                                                
1 Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SDH v tem poročilu, v zvezi s prodajnimi/nakupnimi postopki, ne more 
razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost postopkov. 
Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko. 
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Sava, d.d. (Sava) 
 
SDH je v letu 2020, skladno z Letnim načrtom upravljanja 2020 (LNU), vodil nekatere 
aktivnosti za nakup deleža York v družbi Sava in terjatev York do Save, ki pa v letu 2020 
niso bile zaključene oziroma so bile odložene.  
 
Nakup Selekcijsko poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj) 
 
Vlada RS je dne 11.06.2020 sprejela sklep, s katerim je SDH predlagala, da izvede 
postopke za odplačni prenos SPC Ptuj na RS (Sklep Vlade RS). SPC Ptuj je samostojna 
organizacijska enota v okviru podjetja Semenarna Ljubljana, ki je bilo v letu 2020 prodano 
družbi Villager iz srbske agroživilske skupine Agromarket. Prvotno je bilo predvideno, da bo 
obrat prenesen na Kmetijski inštitut Slovenije, ki je javni zavod, vendar so bile za tak prenos 
naknadno s strani pristojnih ministrstev izražene ovire pravne in finančne narave. V teku je 
postopek ustanavljanja namenske gospodarske družbe v lastništvu RS (vključno s 
preverjanjem vseh potrebnih poslovno-ekonomskih predpostavk za ustanovitev in 
poslovanje družbe). Če bo družba ustanovljena, bo ta v nadaljevanju od Semenarne 
Ljubljana odkupila navedeni obrat. 
 
Drugo 

 
Na podlagi zakona o dedovanju je RS v proučevanem obdobju pridobila 2 delnici družbe 
M1 in 12 delnic družbe Vipa Holding d.d.  
 

 
2. Razpolaganje s kapitalskimi naložbami  

 
Cetis, d.d. 
 
SDH je na podlagi prejete ponudbe večinskega lastnika vodil postopek prodaje 15,2% delnic 
v imetništvu SDH in KAD. SDH in KAD sta na podlagi izvedenega postopka prodaje in ocene 
vrednosti kapitalske naložbe sprejela odločitev, da se prejeta ponudba zavrne in da 
postopek zaključi brez prodaje. 
 
RCR, d.o.o.:  
 
V mesecu decembru 2020 je bilo na spletni strani SDH objavljeno vabilo za zbiranje 
zavezujočih ponudb za nakup 0,09 % deleža v družbi Regionalni center za razvoj d.o.o.. 
Vabilo je bilo posredovano tudi vsem obstoječim družbenikom družbe. 

 
META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. (META) 
 
Pogodba o prodaji je bila s kupcem podpisana 29.7.2020, plačilo kupnine je bilo izvedeno 
17.8.2020. Kupec manjšinskega deleža je bil večinski lastnik METE, ki je imel, v skladu z 
družbeno pogodbo, predkupno pravico. Prenos poslovnega deleža na kupca je bil v 
poslovnem registru izveden dne 27.8.2020.  
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SDH je zaradi naknadno ugotovljenih dejstev začel postopek izpodbijanja veljavnosti 
sklenjene pogodbe. 
 
 
Drugo 
 
V proučevanem obdobju je bil začet stečajni postopek nad družbo Inkos d.o.o. Krmelj - v 
stečaju in izveden izbris iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju 
stečajnega postopka za družbo Lipica turizem, gostinstvo in turizem d.o.o. - v stečaju. 
Lastniški delež RS pa se je zaradi nove izdaje vseh delnic družbe KS naložbe d.d. iz 
0,0084% znižal na 0,0042%. 
 
 
3. Izvajanje ukrepov v skladu s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih 

naložb glede elektrodistribucijskih družb  
 

V skladu s sprejetim sklepom Vlade RS na 180. redni seji dne 24.5.2018, je v Prilogi 1 tega 
dokumenta podana informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim 
načrtom upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe. 
 
 
4. Izvedene skupščine/sprejeti sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS 

in/ali SDH 
 
V obdobju od 1.10.2020 do vključno 31.12.2020 je bilo izvedenih 20 skupščin/sprejetih 
sklepov ustanovitelja v družbah v upravljanju SDH. SDH je v skladu z ZSDH-1 uveljavljal 
pravice delničarja/družbenika v svojem imenu in v imenu RS za delnice in deleže v 
imetništvu navedenih pravnih oseb. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni v 
Prilogi 2 tega dokumenta. 
 
 
Dokument pripravili nosilci pristojnih področij oziroma vsebin  

 
 

Boštjan Koler, 
  

Dr. Janez Žlak, 
član uprave  predsednik uprave 

 
 
 
 
Priloge: 

- Priloga 1: Informacija v zvezi z izvajanjem dejanj v skladu s sprejetim Letnim načrtom 
upravljanja kapitalskih naložb za elektrodistribucijske družbe (POSLOVNA 
SKRIVNOST – ZAUPNO!) 

- Priloga 2: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko 
naložbo SDH in RS, v upravljanju SDH, v obdobju od 1.10.2020 do 31.12.2020 

 
V vednost: 

- Državni zbor – Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSDH-1) 



                                     

                       Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zap. 

št.
Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum skupščine 

ali sklepa uprave 

SDH 

Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH na 

skupščini in sprejeti 

sklepi

1 RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji 100,000
05.10.2020

ZAKLJUČENA

Sklep ustanovitelja

1. Ustanovitelj se seznani z odstopno izjavo likvidacijskega upravitelja Janeza Žlaka, ki začne učinkovati 6. 10. 2020, in ga s tem dnem razreši s funkcije likvidacijskega 

upravitelja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji.

2. Ustanovitelj z dnem 7. 10. 2020 za likvidacijskega upravitelja RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji imenuje Staneta Sotlarja, Opekarna 4 a, 1420 

Trbovlje.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

2 STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH 100,000
14.10.2020

ZAKLJUČENA

1.) Sprejem Letnega poročila za leto 2019

Sklep 1.) Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG. 

Sklep 2.) Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2019 v predloženem besedilu. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Sklep 3.) Izguba tekočega leta znaša 159.213,70 EUR in se prenese v naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2019 znaša 2.205.580,34 EUR in ostane nepokrita. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Sklep 4.) Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe mag. Antonu Levstku za delo v poslovnem letu 2019. Podelitev razrešnice direktorju družbe ne pomeni odreka 

morebitnim odškodninskim zahtevkom.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3 KZPS, d.o.o. 100,000
20.10.2020

ZAKLJUČENA

Imenovanje članov nadzornega sveta družbe KZPS, d.o.o.

1.) Uprava SDH se seznani, da z dnem 23.11.2020 poteče mandat članoma nadzornega sveta KZPS d.o.o. Dušanu Hočevarju in Nikolaju Abrahamsbergu.

Uprava SDH za člana nadzornega sveta družbe KZPS d.o.o. za štiriletno mandatno obdobje imenuje: Dušana Hočevarja in Marijo Šeme Irman, ki nastopita mandat z 

dnem 24.11.2020.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

4 KOPP d.o.o. 100,000
21.10.2020

ZAKLJUČENA

Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.

1. Ustanovitelj družbe KOPP d.o.o. se je seznanil z odstopom člana nadzornega sveta družbe KOPP d.o.o., dr. Roberta Rožiča z  dnem 19. 10. 2020.

 2. Ustanovitelj družbe KOPP d.o.o. odloči, da se za člana nadzornega sveta družbe z dnem 21. 10. 2020 za 4 letni mandat imenuje Sama Roša.

SPREJETA SKLEPA 

USTANOVITELJA

5 HSE d.o.o. 100,000
22.10.2020

ZAKLJUČENA

SKLEPI USTANOVITELJA

1. Ustanovitelj HSE, d.o.o. se seznani z odstopno izjavo dr. Boštjana Markolija, člana nadzornega sveta HSE, d.o.o., ki mu glede na določbe Akta o ustanovitvi in 

upoštevaje vsebino podane odstopne izjave funkcija preneha z dnem sprejema tega sklepa.

2. Ustanovitelj HSE, d.o.o. z dnem 22.10.2020 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta HSE, d.o.o.:

- Tomaž Besek,

- Mag. Goran Brankovič,

- Mag. Barbara Gorjup,

- Dr. Miloš Pantoš,

3. Z dnem 23.10.2020 ustanovitelj HSE, d.o.o. za člane nadzornega sveta HSE, d.o.o., za 4 letno mandatno obdobje do 23.10.2024, imenuje:

- Andrej Janša,

- Franc Dover,

- Damjan Seme,

- Robert Celec,

- Janez Gutnik.

SPREJETI SKLEPI 

USTANOVITELJA

6 CETIS d.d. 7,474
23.10.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za

preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Zvočno snemanje skupščine

Sklep 1.) Skladno s točko 8.17. Statuta družbe se skupščino seznani, da je upravni odbor družbe 22. 9.

2020 sprejel sklep, da se zasedanje 31. skupščine družbe, sklicane za 23. 10. 2020 ob 14.00

uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. in prenosa tega

premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. d.o.o.

Sklep 1.) Skupščina soglaša z izčlenitvijo dela premoženja prenosne družbe CETIS d.d. na prevzemno

družbo AMBA CO. d.o.o. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo

družbi sklenili dne 18.9.2020 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane,

opr. št. SV 1075/20.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00
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                       Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zap. 

št.
Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum skupščine 

ali sklepa uprave 

SDH 

Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH na 

skupščini in sprejeti 

sklepi

7 HSE d.o.o. 100,000
30.10.2020

ZAKLJUČENA

1.) Konverzija finančnih terjatev HSE d.o.o. do TEŠ d.o.o. v kapitalske rezerve družbe TEŠ d.o.o.

Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva HSE d.o.o. z dne 19.10.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepa št. NS-76-12 in NS-76-13) z dne 

14. 10. 2020, daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital TEŠ v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih/posojilnih pogodb 

št. 1/HSE/TEŠ/20, 1/HSE/TEŠ/15, 3/HSE/TEŠ/16, 1/HSE/TEŠ/17, 1/HSE/TEŠ/18, 1/HSE/TEŠ/16, 2/HSE/TEŠ/16, 2/HSE/TEŠ/15, skupaj s pripisanimi obrestmi,  kot izhaja iz 

predloga poslovodstva HSE d.o.o. z dne 19. 10. 2020 in njegovih prilog, ter v povezavi s tem soglaša s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za 

izvedbo naknadnih vplačil v kapital TEŠ d.o.o. v višini 149.649.796,56 EUR.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

2.) Konverzija finančnih terjatev HSE d.o.o. do Premogovnika Velenje d.o.o. (PV) v kapitalske rezerve družbe PV

Sklep 1.) Ustanovitelj na predlog poslovodstva HSE d.o.o. z dne 19.10.2020 in na podlagi soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklepi št. NS-76-14, NS-76-15, NS-76-16 

in NS-76-17) z dne 14.10.2020, daje soglasje Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital Premogovnika Velenje, d.d. (PV) v obliki prenosa 

finančnih terjatev iz kreditnih/posojilnih pogodb št. 01/HSE/PV/15, 1/HSE/PV/19 in 1/HSE/PV/20, kot izhaja iz predloga poslovodstva HSE d.o.o. z dne 19. 10. 2020 in 

njegovih prilog, ter v povezavi s tem soglaša s sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital PV v višini 

46.225.000,00 EUR.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

8 RTH d.o.o. Trbovlje - v likvidaciji 100,000
11.11.2020

ZAKLJUČENA

1.) Sklep ustanovitelja

Sklep 1.) Ustanovitelj soglaša s sklenitvijo Pogodbe o vodenju postopka redne likvidacije s Stanislavom Sotlerjem in plačilom za delo likvidacijskega upravitelja v 

višini, opredeljeni v tej pogodbi.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

9
PRVI SKLAD, družba tveganega 

kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
48,900

16.11.2020

ZAKLJUČENA

1.) Potrditev sklepa o izvedbi skupščine na dopisni način

Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno, prek elektronske pošte SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020

Sklep 1.) Skupščina za revizijo poslovanja družbe v letu 2020 imenuje družbo Valuta d.o.o. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

10 KOTO d.o.o. 66,230
23.11.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se imenuje Janja Anžič, za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Laznik in Tatjana Anžur. 

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nataša Erjavec

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Odločanje o soglasju za pripojitev

Sklep 1.) Skupščina družbe soglaša s sklenitvijo Pogodbe o pripojitvi med prevzeto družbo GOSTINSKI ODPADKI, zbiranje in prevoz gostinskih odpadkov, d.o.o., 

Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, matična številka 8685436000, davčna številka SI 89253019, in prevzemno družbo KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, 

d.o.o., Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, matična številka 5005647000, davčna številka SI 41217713, ki je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa 

notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, št. SV 650/2020 z dne 26.10. 2020.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

11 SŽ, d.o.o. 100,000
30.11.2020

ZAKLJUČENA

Odločanje o soglasju k strateškem partnerstvu v skladu z drugo, tretjo, sedmo in osmo alinejo drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o..

Sklep 1.) Ustanovitelj družbe Slovenske železnice, d.o.o. poda soglasje k projektu strateškega partnerstva v železniškem tovornem prometu in logistiki, in sicer družb 

SŽ- Tovorni promet, d.o.o.in Fersped, d.o.o. z EP Logistics International, a.s. v vsebini, kot izhaja iz določil Investicijske in družbeniške pogodbe, ki jo bosta sklenili 

družba Slovenske železnice, d.o.o. in EP Logistics International, a.s.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

12 ADRIA d.o.o. 11,740
03.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčno SEZNANITEV

2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Slavko Štepec. 

Za zapisnikarja skupščine se imenuje g. Aleš Semeja.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Obravnava in potrditev poslovnega načrta družbe za poslovno leto 2021.

Sklep 1.) Potrdi se poslovni načrt družbe za poslovno leto 2021. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Soglasje k najemu dolgoročnega kredita za financiranje investicij

Sklep 1.) Skupščina soglaša, da družba najame dolgoročni kredit za financiranje investicij predvidenih v Poslovnem načrtu za leto 2021 po pogojih iz predloženega 

predloga poslovodstva.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Soglasje k sklenitvi poravnave

Sklep 1.) Skupščina soglaša s predlogom za sklenitev poravnave po predlogu direktorja družbe. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

6.) Razno:

Sklep 1.) Skupščina potrdi letni načrt dela notranje revizije za leto 2021 po predlogu poslovodstva.

Skupščina se seznani s poročilom notranje revizije o izvedbi notranje revizije za leto 2020 in o izvrševanju priporočil v obdobju 2017-2020.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00
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13 GEN energija d.o.o. 100,000
07.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Sklep ustanovitelja

Sklep 1.) 1. Ustanovitelj se seznani z odpovedjo Pogodbe o reviziji računovodskih izkazov za leto 2020 GEN energija d.o.o. in skupine GEN energija, s strani revizorja 

Ernst & Young in ga razreši oziroma odpokliče kot revizorja za leto 2020.

2. Ustanovitelj za revizorja letnega poročila družbe GEN energija d.o.o. in skupine GEN energija za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizorja - revizijsko družbo 

DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

14 CSS d.o.o. 97,960
09.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine družbe CSS d.o.o. in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine

Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Ano Toplišek, za zapisnikarico gospo Darjo Kopač. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Predlog in potrditev dnevnega reda

Sklep 1.) Potrdi se dnevni red skupščine. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Sprejem poslovnega načrta za leto 2021

Sklep 1.) Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2021. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-sep 2020

Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-sep 2020. SEZNANITEV

6.) Seznanitev z etičnim kodeksom družbe

Sklep 1.) Skupščina se je seznanila z Etičnim kodeksom družbe CSS d.o.o. SEZNANITEV

7.) Pravila za določitev drugih pravic poslovodni osebi družbe

Sklep 1.) Skupščina je sprejela pravila za določitev drugih pravic poslovodni osebi. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

8.) Razno

15 GEN energija d.o.o. 100,000
15.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Sklep ustanovitelja

Sklep 1.) 1. Ustanovitelj sprejme novi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., ki je v prilogi tega sklepa, in s katerim se nadomešča do 

sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15.4.2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v register 

skladno s predpisi.

2. Ustanovitelj GEN energija, d.o.o. z dnem vpisa novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15. 12. 2020 v sodni register 

odpokliče naslednje člane nadzornega sveta GEN energija, d.o.o.:

-  Miha Butara 

- Lovro Lapanja 

- Miha Šebenik.

3. Ustanovitelj GEN energija, d.o.o. z naslednjim dnem po vpisu novega Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o. z dne 15. 12. 2020 v 

sodni register imenuje naslednje člane nadzornega sveta GEN energija, d.o.o. za mandatno obdobje 4 let:

- prof. dr. Marko Čepin

- Jure Soklič

- Ksenija Flegar

- Aleksander Kavčič

- Cvetko Sršen.

SPREJET SKLEP 

USTANOVITELJA

16
STH VENTURES, družba tveganega 

kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
49,000

15.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.) Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 507. člena ZGD-1 in 27. člena družbene pogodbe družbe STH Ventures, družba tveganega 

kapitala, d.o.o. – v likvidaciji. Na njej se lahko veljavno sprejmejo sklepi, če vsi družbeniki podajo pisno izjavo, da se skupščina opravi s korespondenčnim 

glasovanjem.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 1.) Ugotovi se, da se g. Damirju Kosu, stan. Notranje Gorice, Podpeška cesta 275c, z dnem 23. 12. 2020 izteče mandat v nadzornem svetu družbe. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Sklep 2.) Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe na predlog družbenika Republika Slovenija za člana nadzornega sveta imenuje: g. Damirja Kosa. 

Mandat traja 4 leta od 23. 12. 2020 dalje.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Stran 3 od 7



                                     

                       Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zap. 

št.
Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum skupščine 

ali sklepa uprave 

SDH 

Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH na 

skupščini in sprejeti 

sklepi

17 STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH 100,000
15.12.2020

ZAKLJUČENA

SKLEPI USTANOVITELJA

1.) Ustanovitelj se strinja s sklepanjem v pisni obliki v skladu s prvim odstavkom 34. paragrafa GmbHG.

2.) Ustanovitelj se seznani z Oceno poslovanja družbe Študentski dom Korotan, d. o. o. za leto 2020 v predloženem besedilu.

3.) Ustanovitelj potrdi Poslovni in kadrovski načrt za leto 2021.

18 PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana 90,000
18.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih. Potrdi se predlagani dnevni red. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Preklic prokure in odpoklic prokuristke

Sklep 1.) Skupščina z dnem 31. 12. 2020 prekliče podeljeno prokuro in s tem dnem Rebeko Leo Kovačič odpokliče s funkcije prokuristke. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Imenovanje direktorice in sklenitev pogodbe o poslovodenju

Sklep 1.) Za direktorico družbe se za mandatno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 imenuje Rebeko Leo Kovačič.

Skupščina se seznani s tem, da je imenovana direktorica na dan sprejetja tega sklepa v rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in da opravlja funkcijo 

predsednice uprave družbe Elektrooptika d. d., zato izrecno izjavlja, da to delovno razmerje in funkcija predsednice uprave ne pre

Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o poslovodenju z direktorico družbe, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine, ter pooblašča predsednico te 

skupščine, da jo v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, podpiše.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Določitev pravil, po katerih se določijo druge pravice direktorja

Sklep 1.) Na podlagi 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(ZPPOGD), skupščina družbe glede drugih pravic direktorja določi naslednja pravila, po katerih se te pravice določijo v pogodbi:

1. Če direktor za potrebe družbe uporablja lastno vozilo, ima pravico do povračila potnih stroškov po veljavnih predpisih. 

2. Uporaba kreditnih kartic: direktor ima pravico do uporabe službene kreditne kartice samo za potrebe družbe.

3. Reprezentanca: direktor ima pravico do uporabe sredstev družbe za reprezentanco v okviru sprejetega letnega finančnega načrta družbe.

4. Uporaba službenega mobilnega telefona: storitve do vrednosti 100,00 EUR brez DDV mesečno so strošek družbe, nad tem zneskom pa strošek direktorja. Direktor 

lahko službeni telefon uporablja tudi zasebno. 

5. Povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela: upoštevaje stalno razpoložljivost, hitro odzivnost in oddaljenost stalnega prebivališča od sedeža družbe, je direktor 

namesto povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela z javnim prevoznim sredstvom upravičen do povračila teh stroškov v znesku kilometrine za vsak polni kilometer 

razdalje med njegovim stalnim prebivališčem in sedežem družbe, kot ga določa vsakokrat veljavna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 

delovnega razmerja.

6. Direktor ima pravico do povračila stroškov za službena potovanja in druge službene izdatke, ki so povezani z vodenjem in zastopanjem Družbe, v skladu z akti 

Družbe v višini, ki za Družbo ne predstavlja dodatnih davčnih obveznosti. 

Dejanski obseg pravic na podlagi teh pravil je predmet vsakokratnega pogodbenega dogovora.

Pogodbeno dogovorjeni obseg pravic je lahko enak ali manjši od tistega, ki je urejen s temi pravili; večji pa le pod pogojem, če skupščina družbe pred sklenitvijo 

pogodbe z direktorjem za morebitne dodatne pravice določi dodatna pravila.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

19 VGP DRAVA Ptuj d.o.o. 25,000
22.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in 

preštevanje glasov  se izvoli go. Mileno Zdolšek.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika  18. seje skupščine družbe, z dne 24.9.2020

Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 18. seje skupščine družbe,  z dne 24.9.2020. SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar-  oktober 2020  in  prognoza za leto 2020.

Sklep 1.) Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe  za obdobje  januar-oktober  2020 in prognozo za leto 2020. SEZNANITEV

4.) Ugotavljanje donosnosti  lastniškega kapitala  družbe in razmerja med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki za leto 2019

Sklep 1.) Skupščina  ugotavlja, da  znaša  donosnost lastniškega kapitala po potrjenem letnem poročilu za leto 2019, 19%. 

Razmerje  med ustvarjenim dobičkom pred davki in ustvarjenimi prihodki znaša za leto 2019 0,0452.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Obravnava predloga plana družbe za leto 2021

Sklep 1.) Skupščina se seznani  s predlogom plana družbe za leto 2021. SEZNANITEV

SPREJETI SKLEPI 

USTANOVITELJA
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20 PETROL d.d., Ljubljana 10,818 12,679
28.12.2020

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

* Poročilo skupščine Petrol ni v celoti 

berljivo, dostopno je na www.sdh.si

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita

Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Seznanitev s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d.,

Ljubljana, posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne

15.10.2020 (v nadaljevanju Poročilo), opredelitev poslov, pri katerih se vložijo odškodninske

tožbe, ocena višine škode in imenovanje pooblaščenca za vložitev tožb

Sklep 1.) 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d.d., Ljubljana,

posebnega revizorja, družbe BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana, z dne 15.10.2020 (v

nadaljevanju Poročilo).

SDH glas. : PROTI

ZA % :

N.P. 1.) 2.1. Skupščina se seznani s Poročilom delničarjem o posebni reviziji poslov družbe Petrol d. d., Ljubljana, z dne 15. 10. 2020, ki ga je na podlagi 

skupščinskega sklepa z dne 12. 12. 2019 pripravil posebni revizor -  družba BDO Revizija d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo).

2.2.  Skupščina nalaga Upravi družbe Petrol, d. d., Ljubljana, da skladno s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi samostojno in z dolžno skrbnostjo 

izvede nadaljnje aktivnosti v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa.

2.3. Uprava družbe Petrol, d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga 

predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

2.3. Uprava družbe Petrol, d. d., Ljubljana o izvedenih aktivnostih v zvezi z ugotovitvami Poročila iz točke 2.1. tega sklepa pripravi pisno poročilo in ga 

predloži skupščini v seznanitev na naslednji redni seji, a ne kasneje kot 30. 4. 2021.

SDH glas. : ZA

ZA % :81,97

Sklep 2.) 2.2. Pri poslih, navedenih v točkah od 3.2.1 do 3.2.8 povzetka Poročila in v tem sklepu navedenih v točkah od

2.2.1 do 2.2.8, ki bodo prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se na podlagi 327. člena ZGD-1 in po

pridobitvi mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri posameznih poslih, skladno s točko

2.3., pri katerih so bo izkazalo, da je družbi Petrol d.d. nastala škoda, zoper predsednika in člane uprave

družbe Petrol d.d., ki so opravljali funkcijo predsednika ali člana uprave v času, ko je bil posamezni posel

sklenjen oz. izveden, vloži tožbo/tožbe za povračilo škode družbi Petrol d.d., Ljubljana.

SDH glas. : PROTI

ZA % :0,00

Sklep 3.) 2.2.1. mBills d.o.o. (nakup poslovnega deleža in dokapitalizacija), SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 4.) 2.2.2 Zagorski metalac d.o.o. (nakup poslovnega deleža), SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 5.) 2.2.3. Petrol d.o.o. (Beograd) (dokapitalizacija in nakupi bencinskih servisov), SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 6.) 2.2.6. Atet d.o.o. (nakup deleža), SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 7.) 2.2.7. Ustanovitev podružnice in nakup BS Malta in BS Vjenac d.o.o., SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 8.) 2.2.8. Abciti d.o.o. (nakup deleža). SDH glas. : PROTI

ZA % :

Sklep 9.) 2.3. Za pooblaščenca družbe Petrol d.d., Ljubljana za vložitev odškodninskih tožb v zvezi s posli, ki so

opredeljeni v točki 2.2. in so prejeli ustrezno (navadno) večino glasov, se imenuje Odvetniška pisarna Matej

Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pooblaščenec). Pooblaščenec

je dolžan pred vložitvijo tožb pridobiti mnenja strokovnjakov ustreznih strok o višini oškodovanja pri

posameznih poslih, pri katerih je bila sprejeta odločitev, da se v primeru ugotovljene škode vloži odškodninska

tožba. Pri poslih, pri katerih se bo na podlagi mnenja strokovnjakov ustreznih strok izkazalo, da je družbi Petrol

d.d. nastala škoda, je dolžan pooblaščenec tožbo/tožbe za povračilo škode vložiti v roku 6 mesecev od dneva

sprejetja tega sklepa.

SDH glas. : PROTI

ZA % :

Stran 5 od 7

https://www.sdh.si/Data/Documents/porocila-skupscine/2020/2020_12_28-Porocilo_Petrol.pdf
https://www.sdh.si/Data/Documents/porocila-skupscine/2020/2020_12_28-Porocilo_Petrol.pdf


                                     

                       Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zap. 

št.
Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum skupščine 

ali sklepa uprave 

SDH 

Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH na 

skupščini in sprejeti 

sklepi

3.) Spremembe Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa

* Poročilo skupščine Petrol ni v celoti 

berljivo, dostopno je na www.sdh.si

Sklep 1.) Točka 3.1. 

Točka 04.05, ki se glasi:

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna 

družba.

Točka 3.2. 

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno 

oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

Točka 3.3. 

Točka 06.01, ki se glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali 

zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom, se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek;

in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

Točka 3.4.

Točka 09.01, ki se glasi:

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihovo 

delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik 

uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, 

na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so 

upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak 

član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

SDH glas. : PROTI

ZA % :
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                       Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Zap. 

št.
Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum skupščine 

ali sklepa uprave 

SDH 

Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH na 

skupščini in sprejeti 

sklepi

* Poročilo skupščine Petrol ni v celoti 

berljivo, dostopno je na www.sdh.si

N.P. 1.) Točka 3.1. 

Točka 04.05, ki se glasi:

Družba bo po vpisu preoblikovanja v sodni register na njihovo zahtevo in stroške poslala delničarjem potrdila o vpisanih in vplačanih delnicah.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško 

depotna družba.

Točka 3.2. 

Točka 05.01, ki se glasi:

Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače 

določeno oz. omogočeno,

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba.

Točka 3.3. 

Točka 06.01, ki se glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da je za delnice vplačan celotni emisijski znesek in zanje oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni 

kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom, se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek;

in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom.

Točka 3.4. 

Točka 09.01, ki se glasi:

Upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, 

njihovo delovno področje in pooblastila, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je 

predsednik uprave, preostali pa so člani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave. Točno število članov uprave, njihovo delovno 

področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom.

Točka 09.02, ki se glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov, ki so 

upravičeni odločati o tem vprašanju. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov 

članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

Točka 09.10, prvi odstavek, ki se glasi:

Predsednik uprave in vsak drug član uprave, razen delavskega direktorja, samostojno in posamično zastopajo Družbo. Delavski direktor zastopa družbo 

skupaj s še enim članom oziroma predsednikom uprave.

se spremeni tako, da sedaj glasi:

Družbo zastopata skupno predsednik uprave in član uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, 

lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave.

SDH glas. : ZA

ZA % :99,99

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Sklep 1.) 4.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za prvega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Aleksander Zupančič.

SDH glas. : ZA

ZA % :99,01

Sklep 2.) 4.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za drugega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Borut Vrviščar.

SDH glas. : ZA

ZA % :99,15

Sklep 3.) 4.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Janez Žlak.

SDH glas. : PROTI

ZA % :

N.P. 1.) 4.3.Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za tretjega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Branko Bračko.

SDH glas. : ZA

ZA % :98,93

Sklep 4.) 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Igo Gruden.

SDH glas. : PROTI

ZA % :

N.P. 1.) 4.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za četrtega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Alenka Urnaut Ropoša.

SDH glas. : ZA

ZA % :98,93

Sklep 5.) 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Sašo Berger.

SDH glas. : PROTI

ZA % :

N.P. 1.) 4.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2021, se za petega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

SDH glas. : ZA

ZA % :98,96

Sklep 6.) 4.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2021, se za šestega člana

nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mladen Kaliterna.

SDH glas. : ZA

ZA % :99,21

Ljubljana, 12.1.2021

Pripravila: 

KATJA ZAGORIČNIK

Referentka za analize in tveganja

Oddelek za kontroling in tveganja
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