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Zadeva: četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju 
kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1 O. 2022 do 31. 12. 2022 

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 Slovenskemu državnemu holdingu, d. d. (v nadaljevanju 
besedila: SOH), da mora četrtletno poročati Vladi RS o upravljanju vseh kapitalskih naložb 
v imetništvu države, razen glede kapitalskih naložb iz 2. odst. 19. čl. ZSOH-1, in vseh 
kapitalskih naložb v imetništvu SOH. 

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo 35. četrtletno poročilo SDH o upravlianiu 
kapitalskih naložb po uveljavitvi ZSOH-1, in sicer za obdobje od 1. 10. do 31.12.2022. 

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SOH v zvezi s pridobivanjem in 
razpolaganjem 1 s kapitalskimi naložbami v imetništvu SOH oziroma Republike Slovenije (v 
nadaljevanju besedila: RS) ter informacije v zvezi z izvedenimi skupščinami in sprejetimi 
sklepi ustanovitelja družb s kapitalsko naložbo RS in/ali SOH. 

1. Pridobivanie kapitalskih naložb 

V proučevanem obdobju SOH ni izvajal aktivnosti v zvezi z odplačnim pridobivanjem 
kapitalskih naložb, ki bi se odrazile v pridobitvi poslovnih deležev ali delnic družb. Je pa 
SOH v tem obdobju izvedel naknadno vplačilo kapitala v imenu in za račun RS v družbo 
HSE d. o. o. ter pridobil dodatne kapitalske naložbe na podlagi izvedene pripojitve DUTB k 
SOH in na podlagi sprejetega Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju 
besedila: ZSDH-1 A). 

HSE d. o. o. - naknadno vplačilo kapitala 

Na podlagi dopolnjenega Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, ki ga 
je sprejela Vlada RS, je RS dne 5. 12. 2022 v obliki naknadnih vplačil kapitala v družbo HSE 
d. o. o. vplačala 300 mio EUR, dne 15. 12. 2022 pa še dodatnih 192 mio EUR finančnih 
sredstev. Dokapitalizacija je bila izvedena z namenom premostitve likvidnostnega 
primanjkljaja in zagotovitve stabilnega delovanja Skupine HSE, ki proizvede več kot 60 % 
električne energije v Sloveniji in je ključna za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno 

1 Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti SOH v tem poročilu v zvezi s prodajnimi/nakupnimi postopki ne more 
razkriti več podatkov, saj bi lahko obširnejše razkrivanje podatkov negativno vplivalo na uspešnost teh 
postopkov. Navedeno velja tudi za obravnavo zadev na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno 
politiko. 

Telefon: 01 300 91 13; Faks : 01 300 91 11; http //www.sdh .s1; Družba Je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v LJubljani. številka vložka 1/21883/00; 
Osnovni kapital 301 .765.982,30 EUR; Predsednica nadzornega sveta : Karmen Dietner; Matična številka· 5727847; 10 za DDV S146130373 



energijo v RS. Skupina se je v zahtevni finančni situaciji znašla zaradi spleta negativnih 
dejavnikov, povezanih z energetsko krizo, zgodovinsko nizke hidrologije v letošnjem letu, 
ustavitve TEŠ zaradi stisnitve enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje in 
nezmožnosti dobave zadostnih količin lignita ter zmanjšane pripravljenosti komercialnih 
bank za dodatno financiranje kratkoročnih likvidnostnih potreb. Pred odločitvijo o 
naknadnem vplačilu kapitala je SOH izvedel test zasebnega vlagatelja, iz katerega jasno 
izhaja, da je vrednost lastniškega kapitala v primeru izvedbe naknadnega vplačila v kapital 
višja od vrednosti lastniškega kapitala, če naknadno vplačilo ne bi bilo izvedeno. S tem je 
izkazana ekonomska upravičenost transakcije, ki dokazuje, da dokapitalizacija ne 
predstavlja državne pomoči. SOH bo ob upoštevanju bodočih razmer in poslovanja skupine 
HSE zasledoval cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne ustanovitelju 
najkasneje do konca leta 2024 ali celo prej, če bo poslovanje skupine to omogočalo. 

Na podlagi ZSDH-1 A, ki ga je Državni zbor RS sprejel 25. 1 O. 2022, je SOH v novembru 
2022 v upravljanje prejel dve novi kapitalski naložbi v 1 GO-odstotnem imetništvu RS, in sicer 
v družbah Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in DRI upravljanje investicij, d. o. o. 

Na podlagi 1. odst. 36. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti 
bank je z dnem 30. 12. 2022 DUTB kot pravna oseba prenehala obstajati. V skladu s 3. 
odst. 36. člena navedenega zakona so na dan prenehanja DUTB na SOH med drugim 
prešle tudi vse kapitalske naložbe DUTB, ki so navedene v nadaljevanju: Argolina d.o.o 
(100,00 %), Autotehna Croatia d.o.o. - v likvidaciji (100,00%), Avtotehna Beograd d.o.o.- v 
likvidaciji (100,00 %), Avtotehna Zagreb d.o.o. (100,00 %), LLC "Batris" Ukrajina (18,00 %), 
BR89, d.o.o. (100,00 %), Cinkarna Celje, d.d. (12,93 %), LLC "Constant leader XXI", 
Ukrajina (18,00 %), OS Projekt d.o.o. (74,00 %), DUP d.o.o Sarajevo (100,00 %), DUTB 
Crna gora d.o.o. (100,00 %), Elektro Celje, d.d. (0,41 %), Elektro Gorenjska, d.d. (1,20 %), 
Elektro Ljubljana, d.d. (0,47 %), Elektro Primorska, d.d. (0,36 %), Factor projekt d.o.o. 
Hrvaška (100,00 %), Farme Ihan - KPM d.o.o. (100,00 %), Fundus d.o.o. Beograd - v 
likvidaciji (100,00 % ), HIT, d.d. (21,36 % ), Hyundai Auto Beograd d.o.o. (100,00 % ), llluria 
Holdings Limited - v likvidaciji (100,00 %), Istrabenz turizem d.d. (100,00 %), Istrabenz, 
d.o.o. (100,00 %), Kompas RAC d.d. Ljubljana - v likvidaciji (3,00 %), Koto d.o.o. (4,42 %), 
MK Založba d.d. (83,47 %), MLM d.d. (100,00 %), Petrol, d.d. (0,02 %), PROLeasing Rijeka 
d.o.o. -v likvidaciji (100,00 %), Poslovni sistem Domina d.o.o. Beograd (55,52 %), PY&CA 
d.o.o Beograd -v likvidaciji (100,00 %), Razvojna družba d.d., Ljubljana (0,49 %), Salomon 
d.o.o. (45,39 %), Sklad turističnih naložb d.o.o. (100,00 %), Talum d.d. (5,21 %), Terra 
mediterranea d.d. (42,85 %), Terra firma d.d. (0,06 %), Terme Olimia d.d. (4,06 %), 
Thermana d.d. (100,00 %) in Unis Kovina d.d. Visoko, BiH (6,75 %). 

2. Razpolaganie s kapitalskimi naložbami 

Cetis d.d. (Cetis) 

Dne 13. 8. 2022 sta SOH in KAD v časopisu Delo in na spletni strani SOH objavila oglas za 
javno zbiranje ponudb za nakup 15,40 % delnic družbe Cetis. Postopek prodaje je še v teku. 
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DTK MURKA. družba tveganega kapitala. d. o. o. - v likvidaciii (v nadaljevanju besedila: 
DTK Murka) 

Dne 20. 5. 2022 je bil v časopisu Delo in na spletni strani SOH objavljen oglas za javno 
zbiranje ponudb za nakup 49 % deleža družbe DTK Murka v lasti RS. Na podlagi prejetih 
ponudb je SDH pristopil k pogajanjem in dne 21. 12. 2022 v imenu in za račun RS z družbo 
UD2, d. o. o. kot kupcem, sklenil pogodbo o prodaji 49 % lastniškega deleža v družbi DTK 
Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji. Kupec je kupnino plačal v 
pogodbeno dogovorjenem roku in ker so bili izpolnjeni tudi ostali pogodbeni pogoji za 
prenos deleža RS na kupca, je bil 30. 12. 2022 vložen predlog za vpis spremembe 
družbenikov v sodni register. 

Družba Dekorus, d. o. o., ki je bila v 100-odstotni lasti RS, je bila v proučevanem obdobju 
izbrisana iz sodnega registra. 

3. Izvedene skupščine/spreieti sklepi ustanovitelia družb s kapitalsko naložbo RS 
in/ali SOH 

V obdobju od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 je bilo izvedenih skupno 30 skupščin oziroma 
sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah v upravljanju SOH. SDH je v skladu z ZSDH-1 
uveljavljal pravice delničarja oziroma družbenika v svojem imenu in v imenu in za račun RS 
za delnice in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb, skladno z zadnjim odstavkom 53. 
člena ZSDH-1 pa na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, tudi v imenu in za račun 
KAD. Pregled izvedenih skupščin in sprejetih sklepov ustanovitelja je razviden iz Priloge 1 
tega dokumenta. 

Dokument pripravili: nosilci pristojnih področij upravljanja oziroma vsebin. 

~ a 

SLOY8NSKI DfUAVMI HQLOINO, d, d . 
LJUBI.JANA 61 

Priloge: 
Priloga 1: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko 
naložbo SOH in RS, v upravljanju SOH, v obdobju od 1. 1 O. 2022 do 31. 12. 2022 

V vednost: 
Državni zbor- Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSDH-1) 
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Naložba 
 

Datum  
skupščine 

Status  
skupščine 

Delež  
RS (%) 

Delež 
SDH 
(%) 

Vrstni 
red 

Tip  
zapisa 

Vsebina 
  

SDH 
glasoval 

Glasovi  
ZA (%) 

ADRIA d.o.o. 10.11.2022 Zaključena  11,740
0 

1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.  

  

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja  

  

2.1. Sklep 
Za predsednika skupščine se izvoli  odvetnik g. Anže Lapajne.  

Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja. 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Obravnava in sprejem poslovnega načrta družbe za leto 2023 z 
izhodišči za poslovni leti 2024 in 2025 

  

3.1. Sklep 
Skupščina se seznani in sprejme predlagani poslovni načrt družbe 
za poslovno leto 2023 z izhodišči za poslovni leti 2024 in 2025. 

Za 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Soglasje k najemu revolving kredita za financiranje investicij 

  

4.1. Sklep 
Skupščina soglaša, da družba najame revolving kredit za potrebe 
zagotavljanja likvidnostnih potreb družbe in izvedbe v 
poslovnem načrtu družbe za poslovno leto 2023 predvidenih 
investicij po pogojih iz predloženega predloga poslovodstva. 

Za 100,00 

20.12.2022 Zaključena  11,740
0 

1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.  

  

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja 

  

2.1. Sklep 
Za predsednika skupščine se izvoli  odvetnik g. Anže Lapajne.  

Za zapisnikarja skupščine se imenuje dr. Aleš Semeja. 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Seznanitev z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 
prenehanju mandata direktorja družbe 

  

3.1. Sklep 
Skupščina se seznani z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in 
prenehanju mandata direktorja družbe dr. Aleša Semeje z dnem 
31.12.2022. 

Za 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Imenovanje novega direktorja družbe Adria d.o.o.   

4.1. Sklep 
Za direktorja družbe Adria d.o.o. z mandatno dobo štirih let, s 
pričetkom mandata 1. 1. 2023, se menuje ga. Maruška Kokalj. 

Za 100,00 
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 Skupščina potrdi predlog pogodbe o zaposlitvi, ki se sklene z 
direktorjem družbe. Za podpis pogodbe z direktorjem družbe je 
pooblaščen predsednik skupščine, izvoljen v skladu s točko 2. 

CSS d.o.o. 27.10.2022 Zaključena 97,9600  1. Točka 
dnevnega 
reda 

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

1.1. Sklep Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev predsednika in zapisnikarice skupščine   

2.1. Sklep 
Za predsednico skupščine se imenuje Ana Nuša Toplišek, za 
zapisnikarico gospo Darjo Kopač.  

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Predlog in potrditev dnevnega reda   

3.1. Sklep Potrdi se dnevni red skupščine. Za 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Sprejem poslovnega načrta za leto 2023   

4.1. Sklep Skupščina sprejme poslovni načrt za leto 2023. Za 100,00 

5. Točka 
dnevnega 
reda 

Seznanitev s poslovanjem v obdobju jan-sep 2022   

5.1. Sklep Skupščina se je seznanila z rezultati poslovanja v obdobju jan-sep 
2022. 

Seznanitev  

DARS d.d. 23.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev 
s prisotnostjo notarja. 

  

1.1. Sklep 
Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Dovžan. 

Za preštevalca glasov se izvoli Andreja Kepic.  

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nataša Stanonik.  

Za  

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Odpoklic člana nadzornega sveta družbe DARS, d. d.    

2.1. Sklep Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče član 
nadzornega sveta družbe DARS, d. d. - predstavnik kapitala, 
Pavle Hevka. 

Za 100,00 

     

DTK MURKA, 
družba 
tveganega 
kapitala, d.o.o. - 
v likvidaciji 

20.12.2022 Zaključena 49,0000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti, 
izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda 

  

1.1. Sklep 
Za predsednika skupščine se izvoli Daniel Viljevac. Potrdi se 
predlagani dnevni red. 

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine navzoča vabljena 
notarka Nina Češarek iz Kočevja. 

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Predhodno soglasje k odsvojitvi poslovnega deleža tretji osebi   

2.1. Sklep Skupščina soglaša s prodajo 49 % poslovnega deleža družbenika 
Republika Slovenija (zap. št. deleža 181535) kupcu UD2, 
upravljanje podjetij, d. o. o., Tabor 9, Ljubljana, matična številka 
8259194000, kot tretji osebi. 

Za 100,00 
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EGS-RI d.o.o. 22.11.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
 SDH se seznani z izjavo mag. Srečka Bračka z dne 26. 9. 2022 o 
prenehanju funkcije direktorja družbe EGS-RI d. o. o. (v 
nadaljevanju: družba). 

  

1.1. Sklep  Mag. Srečku Bračku, dne 30. 11. 2022 preneha funkcija 
direktorja družbe. 

  

1.2. Sklep Ustanovitelj za mandatno obdobje dveh let, ki prične teči 1. 12. 
2022, za direktorja družbe imenuje Andreja Filipiča. 

  

1.3. Sklep Pravice, obveznosti in odgovornosti med družbo in novim 
direktorjem se podrobneje uredijo v pogodbi, ki jo v imenu 
družbe sklene SDH, z vsebino, kot izhaja iz predloga v prilogi. 

  

ELEKTRO 
LJUBLJANA d.d. 

16.12.2022 Zaključena 79,5000 0,3000 1. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev delovnih teles skupščine in seznanitev s prisotnostjo 
notarke 

  

1.1. Sklep 
Za predsednico skupščine se izvoli Branka Neffat, univ.dipl. prav. 

Za preštevalca glasov se imenujeta predstavnik IXTLAN FORUM 
d. o.o. in Egon Hoda 

Skupščina se seznani, da je na zasedanju prisotna notarka 
Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane 

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Odpoklic članov nadzornega sveta   

2.1. Sklep 
Odpokličejo se naslednji člani nadzornega sveta družbe, ki 
zastopajo interese delničarjev: 

 - Božidar Godnjavec, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 
2021 

- Davorin Dimič, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 2021 

- Gorazd Justinek, izvoljen na 27. skupščini družbe, dne 2. 7. 2021 

 Mandat odpoklicanim članom nadzornega sveta preneha z 
dnem zasedanja skupščine to je 16. 12. 2022 

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe   

3.1. Sklep 
Za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese 
delničarjev, se za mandatno obdobje  štirih (4) let, ki začne teči 
prvi naslednji po izvolitvi na skupščini družbe to je 17. 12. 2022, 
izvolijo: 

 - Vekoslav Korošec 

- Marko Naraločnik in 

- David Skornšek. 

Za 100,00 

GEOPLIN d.o.o. 
Ljubljana 

20.10.2022 Zaključena 25,0100  1. Točka 
dnevnega 
reda 

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV 
ORGANOV SKUPŠČINE TER POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
SKUPŠČINE. 

  

1.1. Sklep Skupščina je sklepčna. Seznanitev  

1.2. Sklep 
Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. 
Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane. 

Za zapisnikarja se izvoli ga. Maja Primožič. 

Za 100,00 
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Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Samo Urbanija kot 
predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Bojana Kerč kot 
članici komisije. 

1.3. Sklep 
Sprejme se dnevni red 49. Skupščine družbe GEOPLIN d.o.o. 
Ljubljana, ki se glasi: 

1.    OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, 
IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE TER POTRDITEV DNEVNEGA 
REDA SKUPŠČINE   2.    SEZNANITEV Z ODSTOPOM DIREKTORJA 
DRUŽBE GEOCOM d.o.o. IN IMENOVANJE NOVEGA DIREKTORJA 
DRUŽBE 
  
3.    SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb) IN IMENOVANJE NOVIH 
ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb) 
  
4.    SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd IMENOVANJE NOVIH ČLANOV 
NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd. 
  
5.    POTRDITEV SPREJETIH SKLEPOV 48. SKUPŠČINE DRUŽBE 
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 26. 9. 2022 
  
6.    PREDHODNO SOGLASJE SKUPŠČINE ZA SKLENITEV POGODBE 
O POSOJILU SKLADNO Z DOLOČILOM 10. C DRUŽBENE POGODBE 
  
7.    SEZNANITEV Z IZVEDENIMI AKTIVNOSTMI ZA 
ZAGOTAVLJANJE LIKVIDNOSTI DRUŽBE. 
   

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

SEZNANITEV Z ODSTOPOM POSLOVODJE DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. 
Ljubljana IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV POSLOVODSTVA 
DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Ljubljana 

  

2.1. Sklep 
Skupščina se seznani z odstopom Aleša Zupančiča z mesta 

poslovodje družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dnem 
20. 10. 2022.  

Seznanitev  

2.2. Sklep 
Za glavnega direktorja družbe se z dnem 21. 10. 2022 za 

mandatno dobo petih (5) let imenuje Matija Bitenc, ki 
zastopa družbo skupaj z direktorjem ali prokuristom. 

Se vzdrži 100,00 

2.3. Sklep 
Za glavnega direktorja družbe se z dnem 21. 10. 2022 za 

mandatno dobo petih (5) let imenuje Matija Bitenc, ki 
zastopa družbo skupaj z direktorjem ali prokuristom. 

Se vzdrži 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

SEZNANITEV Z ODSTOPOM DIREKTORJA DRUŽBE GEOCOM d.o.o. 
IN IMENOVANJE NOVEGA DIREKTORJA DRUŽBE. 

  

3.1. Sklep 
Skupščina se je seznanila z odstopom direktorja družbe GEOCOM 
d.o.o., g. Jurijem Planincem, z dnem 26. 9. 2022. 

Seznanitev  

3.2. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana 
soglasje za imenovanje g. Davida Štoke za novega direktorja 
družbe GEOCOM d.o.o., za nedoločen čas. 

Se vzdrži 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb) IN IMENOVANJE NOVIH 
ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. (Zagreb). 
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4.1. Sklep 
Skupščina se je seznanila z odstopom Jurija Planinca z mesta 
člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), z dnem 
26. 9. 2022. 

Seznanitev  

4.2. Sklep 
Skupščina se je seznanila z odstopom ge. Vesne Štager z mesta 
članice nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), z 
dnem 26. 9. 2022. 

Seznanitev  

4.3. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana 
soglasje za imenovanje g. Davida Štoke za člana nadzornega 
sveta družbe GEOPLIN d.o.o. (Zagreb), za mandatno obdobje 4 
let. 

Se vzdrži 100,00 

5. Točka 
dnevnega 
reda 

SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANOV NADZORNEGA SVETA 
DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd IMENOVANJE NOVIH ČLANOV 
NADZORNEGA SVETA DRUŽBE GEOPLIN d.o.o. Beograd. 

  

5.1. Sklep 
Skupščina se je seznanila z odstopom Jurija Planinca z mesta 
člana nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, z dnem 
26. 9. 2022. 

Seznanitev  

5.2. Sklep 
Skupščina se je seznanila z odstopom ge. Vesne Štager z mesta 
članice nadzornega sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, z 
dnem 26. 9. 2022. 

  

Seznanitev  

5.3. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke i. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana 
soglasje za imenovanje g. Davida Štoko za člana nadzornega 
sveta družbe GEOPLIN d.o.o. Beograd, za nedoločen čas. 

Se vzdrži 100,00 

6. Točka 
dnevnega 
reda 

POTRDITEV SPREJETIH SKLEPOV 48. SKUPŠČINE DRUŽBE 
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dne 26. 9. 2022. 

  

6.1. Sklep 
Skupščina potrjuje odpravek sklepa št. 2.1. glede preklica prokure 
prokuristu Alešu Zupančiču z dnem 26. 9. 2022, sprejetega na 48. 
skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022. 

Za 100,00 

6.2. Sklep 
Skupščina potrjuje odpravek sklepa št. 2.2. glede podelitve 
prokure Davidu Štoki z dnem 26. 9. 2022, sprejetega na 48. 
skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022. 

Za 100,00 

6.3. Sklep 
Skupščina potrjuje odpravka sklepov št. 3.1. in 3.2. glede izreka 
nezaupnice in odpoklica Vanje Lombar z mesta poslovodje družbe 
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana z dnem 26. 9. 2022, sprejetih na 48. 
skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022. 

Za 100,00 

6.4. Sklep 
Skupščina potrjuje odpravka sklepov št. 3.3. in 3.4. glede 
imenovanja Aleša Zupančiča za poslovodjo družbe GEOPLIN 
d.o.o. Ljubljana z dnem 26. 9. 2022 za mandatno dobo 5 let in 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi s poslovodjo družbe, sprejetih na 
48. skupščini družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, dne 26. 9. 2022. 

Za 100,00 
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7. Točka 
dnevnega 
reda 

PREDHODNO SOGLASJE SKUPŠČINE ZA SKLENITEV POGODBE O 
POSOJILU SKLADNO Z DOLOČILOM 10. C DRUŽBENE POGODBE. 

  

7.1. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe Geoplin d. o. o. Ljubljana, soglasje k 
sklenitvi posojilne pogodbe z družbo Petrol d.d., Ljubljana z 
vsebino, kot predstavljeno na skupščini družbe Geoplin d.o.o. 
Ljubljana. Posojilna pogodba je priloga k temu sklepu. 

Za 100,00 

8. Točka 
dnevnega 
reda 

SEZNANITEV Z IZVEDENIMI AKTIVNOSTMI ZA ZAGOTAVLJANJE 
LIKVIDNOSTI DRUŽBE. 

  

8.1. Sklep 
Skupščina se je skladno s prvim odstavkom 11. člena Družbene 
pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana seznanila z izvedenimi 
aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti družbe. 

Seznanitev  

8.2. Sklep 
Skupščina Poslovodstvu na podlagi prvega odstavka 11. člena 
Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana nalaga nadaljnje 
redno obveščanje družbenikov o aktivnostih in ukrepih za 
zagotavljanje likvidnosti družbe. 

Za 100,00 

28.11.2022 Zaključena 25,0100  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov 
skupščine 

  

1.1. Sklep 
Za predsednika skupščine družbenikov se izvoli odvetnik mag. 
Simon Bračun, odvetnik iz Ljubljane. Za zapisnikarja se izvoli ga. 
Maja Primožič. 

Za verifikacijsko komisijo se imenuje g. Samo Urbanija kot 
predsednik komisije ter ga. Maja Korošec in ga. Maja Pokorn kot 
članici komisije. 

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Seznanitev z izvedenimi aktivnostmi za zagotavljanje likvidnosti 
družbe. 

  

2.1. Sklep 
Sklep bo oblikovan na skupščini. Bo seznanitvene narave in se o 
njem ne glasuje. 

Seznanitev  

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Predhodno soglasje skupščine za spremembo oziroma sklenitev 
posojilnih pogodb skladno z določilom 10. c družbene pogodbe. 

  

3.1. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k 
sklenitvi aneksa št. 1 k posojilni pogodbi z družbo Petrol, d.d., 
Ljubljana, ki je priloga k temu sklepu. 

Za 100,00 

3.2. Sklep 
Skupščina daje Poslovodstvu na podlagi točke c. prvega odstavka 
10. člena Družbene pogodbe Geoplin d.o.o. Ljubljana soglasje k 
sklenitvi posojilne pogodbe z družbo Petrol, d.d., Ljubljana, v 
kateri družba Geoplin d.o.o. Ljubljana nastopa kot 
posojilodajalec ter Petrol, d.d., Ljubljana kot posojilojemalec, ki 
je priloga temu sklepu. 

Za 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Upravljanje pogodbenih razmerij za skladiščenje in za dolgoročne 
dobave zemeljskega plina 
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4.1. Sklep 
Skupščina podaja soglasje k izvedbi pravnih poslov in dejanj, 
opredeljenih v sklepih št. 5. 3. 3. do 5. 3. 5. Poslovodstva družbe 
Geoplin d.o.o. Ljubljana z dne 24. 11. 2022. 

Za 100,00 

5. Točka 
dnevnega 
reda 

Sklenitev pogodbe o poslovodenju z glavnim direktorjem Matijo 
Bitencem in direktorjem Jožetom Bajukom  

  

5.1. Sklep 
Skupščina potrdi predlog pogodbe o poslovodenju z glavnim 
direktorjem družbe mag. Matijo Bitencem, ki je priloga k temu 
sklepu. Pogodbo o poslovodenju z glavnim direktorjem mag. 
Matijo Bitencem sklene predsednik skupščine. 

Za 100,00 

5.2. Sklep 
Skupščina potrdi predlog pogodbe o poslovodenju z direktorjem 
mag. Jožetom Bajukom, ki je priloga k temu sklepu. Pogodbo o 
poslovodenju z direktorjem mag. Jožetom Bajukom sklene 
predsednik skupščine. 

Za 100,00 

HSE d.o.o. 02.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep Slovenski državni holding, d. d., v imenu in za račun Republike 
Slovenije v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe 
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o., sprejme sklep o 
izvedbi naknadnega vplačila denarnih sredstev v višini 
300.000.000,00 EUR v kapital družbe HOLDING SLOVENSKE 
ELEKTRARNE d. o. o. Naknadno vplačilo Republika Slovenija 
izvede na način, da do dne 5. 12. 2022 nakaže 300.000.000,00 
EUR na bančni račun družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 
d. o. o. številka IBAN SI56 0451 5000 1952 051, SWIFT 
KBMASI2X, odprt pri Nova KBM d. d. 

  

1.1. Sklep Slovenski državni holding d. d., v imenu in za račun Republike 
Slovenije v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe 
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o., sprejme sklep o 
izvedbi naknadnega vplačila denarnih sredstev v višini 
192.000.000,00 EUR v kapital družbe HOLDING SLOVENSKE 
ELEKTRARNE d. o. o. Naknadno vplačilo Republika Slovenija 
izvede na način, da do dne 15. 12. 2022 nakaže 192.000.000,00 
EUR na bančni račun družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 
d. o. o. številka IBAN SI56 0451 5000 1952 051, SWIFT 
KBMASI2X, odprt pri Nova KBM d. d. Sklep se sprejme pod 
odložnim pogojem, da Vlada Republike Slovenije poda soglasje k 
dopolnitvi Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 
2022, ki omogoča navedeno naknadno vplačilo kapitala.  

  

1.2. Sklep 
Ustanovitelj za posebnega pooblaščenca za nadzor nad porabo 
sredstev iz naknadnih vplačil kapitala in nadzor nad upravljanjem 
z likvidnostjo v Skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 
imenuje Boštjana Raderja, ki mandat nastopi z dnem 5. 12. 2022. 
Poslovodstvo družbe mora pooblaščencu zagotoviti dostop do 
vseh zahtevanih poslovnih informacij. 

  

1.3. Sklep Poslovodstvo družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. 
izvede vse potrebne aktivnosti za zagotovitev kontinuiranega 
obratovanja bloka 6 v TEŠ in stori vse potrebno, da bo lahko 
ustanovitelj do konca leta 2024 odločil o vračilu vseh naknadnih 
vplačil kapitala iz leta 2022, v enem ali več obrokih. Naknadno 
vplačilo kapitala sme biti uporabljeno izključno za namene, ki 
izhajajo iz vloge družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. 
o. za naknadno vplačilo. Poslovodstvo družbe je prav tako 
odgovorno za ustrezen sistem upravljanja s tveganji na ravni 
skupine ter načrtovanja in upravljanja z denarnimi tokovi. 

  

1.4. Sklep 
Do vračila vseh naknadnih vplačil kapitala Republiki Sloveniji 
poslovodstvo družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. o. o. 
mesečno, začenši z mesecem decembrom 2022 (prvo poročanje 
15. 12. 2022), najkasneje v roku 5 delovnih dni po preteku 
vsakega meseca posreduje Slovenskemu državnemu holdingu, d. 
d.:  
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a. poročilo o realizirani porabi sredstev iz naknadnih vplačil 
kapitala (zneski, namen porabe) glede na plan likvidnosti (ver. 
22. 11. 2022) s pojasnili bistvenih odmikov glede na plan 
likvidnosti (ver. 22. 11. 2022),  

b. novi 12-mesečni drseči plan likvidnosti s pojasnili bistvenih 
odmikov glede na plan likvidnosti (ver. 22. 11. 2022),  

c. poročilo o: (i) vrednostnem in količinskem obsegu prodaje 
električne energije po tržnih segmentih (B2C, B2B, trgovanje in 
upravljanje lastne proizvodnje) z ločenim prikazom fizičnih in 
finančnih prodaj, (ii) vrednostnem in količinskem obsegu 
nakupov električne energije po tržnih segmentih z ločenim 
prikazom fizičnih in finančnih nakupov ter (iii) količinskem 
obsegu proizvodnje električne energije po posameznih 
proizvodnih virih, skupaj z lastno proizvodno ceno na enoto 
proizvedene električne energije. Vse informacije morajo biti 
primerjane glede na letni plan in enako obdobje preteklega leta. 

d. poročilo o izpostavljenosti skupine vsem ključnim tveganjem 
na zadnji dan pretečenega meseca po VaR ali sorodni 
metodologiji. 

19.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
Sklep ustanovitelja družbe HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d. 
o. o. z dne 2. 12. 2022 pod točko 3. se nadomesti z naslednjim 
sklepom:  

Ustanovitelj odloči, da se z namenom izvajanja nadzora nad 
porabo sredstev iz naknadnih vplačil kapitala in nadzora nad 
upravljanjem z likvidnostjo v Skupini HOLDING SLOVENSKE 
ELEKTRARNE, Slovenskemu državnemu holdingu d. d. zagotovi 
dostop do vseh zahtevanih poslovnih informacij družb Skupine 
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE. Slovenski državni holding d. 
d. lahko za izvajanje nadzora pooblasti eno ali več oseb. 

  

1.1. Sklep 
Uprava SDH za pooblaščenca za nadzor nad porabo sredstev iz 
naknadnih vplačil kapitala in nadzor nad upravljanjem z 
likvidnostjo v Skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE 
imenuje Boštjana Raderja.  

(interni sklep uprave SDH, ki se ne objavi na spletni strani). 

  

INFRA d.o.o. 16.11.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
1. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju javnega podjetja 

INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d. o. o., mag. 
Vojku Sotošku za poslovno leto 2021. 
Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi 
proti osebam, katerim je bila podeljena razrešnica.  

2. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta 
javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, 
d. o. o. za poslovno leto 2021.Zahtevki iz odgovornosti za 
škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je 
bila podeljena razrešnica.  

3. Ustanovitelj se seznani s prejemki članov nadzora in 
direktorja družbe javnega podjetja INFRA izvajanje 
investicijske dejavnosti, d. o. o. za poslovno leto 2021.  

  

KZPS, d.o.o. 13.10.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
Ustanovitelj sprejme sklep, s katerim se pred potekom mandata 
z dnem 13. 10. 2022 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta 
družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.:  

- mag. DUŠAN HOČEVAR 

- ROK PREŠERN 

- BORUT LACKOVIČ ŽUMER 

in za 4 - letno mandatno dobo z dnem 14. 10. 2022 imenuje 
naslednje člane nadzornega sveta družbe Kontrola zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o.:  
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- PETER GRAŠEK 

- MARKO HOČEVAR 

- SREČKO JANŠA 

NLB d.d. 12.12.2022 Zaključena 25,0000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika 
Skupščine delničarjev NLB d.d. 

  

1.1. Sklep 
Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik 
Matej Kavčič.   

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021     

2.1. Sklep 
Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 408.266.602,05 EUR, 
in se deli na naslednji način:  

1. del v višini 50.000.000,00 EUR, kar znaša 2,50 EUR na 
delnico, se izplača na dan 20.12.2022 osebam, ki so 
kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki 
je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta 
sklep (19.12.2022, presečni dan),   

2. del v višini 358.266.602,05 EUR, ostane nerazporejen 
in predstavlja preneseni dobiček.   

 V zvezi z izplačilom dividende je dan najave 
korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi 
delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri 
je bil sprejet ta sklep (13.12.2022), dan brez 
upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim 
dnevom (16.12.2022).   

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB 
d.d. in članov uprave NLB d.d. 

  

3.1. Sklep 
Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov 
nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer 
je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne 
narave.  

Proti 56,71 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Poročilo o prenehanju mandata članicama Nadzornega sveta 
NLB d.d., predstavnicama delavcev  

  

4.1. Sklep 
Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s prenehanjem 
mandatov dveh članic Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnic 
delavcev, in sicer:  

1. da je Janja Žabjek Dolinšek dne 26.05.2022 podala 
izjavo v zvezi s prenehanjem funkcije članice  

Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnice delavcev zaradi 
odhoda iz NLB d.d., s katero se je seznanil  

Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal 
mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. z dnem 
08.07.2022,   

2. da je Svet delavcev NLB na svoji 11. izredni seji dne 
12.09.2022 sprejel sklep o odpoklicu Bojane Šteblaj s 
funkcije članice Nadzornega sveta NLB d.d., 
predstavnice delavcev in na podlagi katerega ji je 
prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. z dnem 
12.09.2022.  

Seznanitev  
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PETROL d.d., 
Ljubljana 

27.12.2022 Zaključena 10,8200 12,680
0 

1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.    

1.1. Sklep Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz 
odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, 
o.p., d.o.o. 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.  

Za 99,96 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. 
o nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in 
povračilu škode s strani Republike Slovenije in Republike Hrvaške 
ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno 
družbe/skupine v letu 2022 ter ocena vpliva le-tega na 
poslovanje družbe/skupine v letu 2023. 

  

2.1. Sklep Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in 
Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o nastali škodi zaradi 
regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani 
Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na 
poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu 2022 ter 
oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.  

Za 99,96 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. 
o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022.  

  

3.1. Sklep Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in 
Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske 
družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022. 

Za 99,97 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Poročilo nadzornega sveta in Poročilo uprave družbe Petrol d.d. 
o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na 
poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in ocena vpliva le-tega na 
poslovanje družbe/skupine v letu 2023.  

  

4.1. Sklep Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta in 
Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o vplivih regulacije cen 
naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje 
družbe/skupine Petrol v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na 
poslovanje družbe/skupine v letu 2023.  

Za 99,98 

POŠTA 
SLOVENIJE d.o.o. 

06.10.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o 
ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., in sicer tako, da 
sprejme čistopis Akta o ustanovitvi, ki je sestavni del tega sklepa.  

 Ustanovitelj pooblašča poslovodstvo družbe Pošta Slovenije, d. 
o. o., da novi Akt o ustanovitvi skladno s predpisi prijavi za vpis v 
sodni register. 

  

16.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
Ustanovitelj družbe Pošta Slovenije, d. o. o., z današnjim dnem 
odpokliče člana nadzornega sveta Pošta Slovenije, d. o. o., 
predstavnika kapitala Sebastijana Roudija. 

 Ustanovitelj v nadzorni svet družbe Pošta Slovenije, d. o. o. za 
mandatno obdobje 4 (štirih) let kot predstavnika kapitala 
imenuje:  

-        Gašperja Marca  

-        Jožefa Petroviča  

Mandat novo imenovanima članoma nadzornega sveta družbe 
Pošta Slovenije, d. o. o. prične teči z dnem 17. 12. 2022.  

  

PRVI SKLAD, 
družba 
tveganega 
kapitala, d.o.o. - 
v likvidaciji 

13.12.2022 Zaključena 48,9000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Delno vračilo naknadnih vplačil  

  

1.1. Sklep 
Na podlagi drugega odstavka 495. člena ZGD-1 v zvezi z 10. 
členom družbene pogodbe družbe Prvi sklad d.o.o. sprejme 
skupščina družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., 
naslednji sklep:  

Za 100,00 
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1.1.    Družbeniki ugotavljajo, da:  

1. so vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vložke;  

2. so družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z 
družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalske 
rezerve družbe;  

3. družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih 
oseb;  

4. denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih 
vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje 
osnovnega kapitala družbe, in  

5. oblikovane kapitalske rezerve tudi po vračilu 
naknadnih vplačil zadoščajo za pokrivanje osnovnega 
kapitala ob izgubi.  

  

1.2.    Iz sredstev naknadnih vplačil družbenikov oblikovanih 
kapitalskih rezerv se kot delno vračilo 
naknadnih vplačil družbenikom družbe 
izplačajo naslednji zneski:  

                Družbenik                                                                        
   Poslovni delež                    Znesek vračila  

FMR d.o.o. 12,3965%                     8.138,48 € Gorenje d.o.o. 
4,9590%                     3.255,65 € Gospodarska zbornica 
Slovenije 13,5090%                     8.868,85 € 
Instrumentation Technologies d.o.o. 
0,9920%                        651,26 € Kolektor Group d.o.o. 
12,3965%                     8.138,48 € Marija Mikuž 
0,9920%                        651,26 € Natos d.o.o. 
0,9920%                        651,26 € Tau d.o.o. 
0.9920%                        651,26 € Trgovinska zbornica 
Slovenije 3,8720%                     2.542,02 € Republika 
Slovenija 48,8990%                  32.102,88 €  

1.3. Družba ta sklep v skladu z ZGD-1 objavi na zakonsko 
predpisan način na portalu www.ajpes.si.  
 

1.4. Posamezni zneski naknadnih vplačil iz točke 1.2 tega 
sklepa se vrnejo družbenikom po preteku treh 
mesecev od dneva objave sklepa o vračilu na 
portalu www.ajpes.si.  

RTH d.o.o. 
Trbovlje-v 
likvidaciji 

13.10.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep 
Ustanovitelj soglaša s sklenitvijo Pogodbe o vodenju postopka 
redne likvidacije družbe Rudnik Trbovlje – Hrastnik d. o. o. – v 
likvidaciji in plačilom za delo likvidacijskega upravitelja v višini, 
opredeljeni v tej pogodbi. 

  

22.12.2022 Zaključena   1. Sklep 1. Ustanovitelj se seznani z odstopno izjavo likvidacijskega 
upravitelja dr. Janeza Žlaka, ki ga z dnem 22. 12. 2022 razreši s 
funkcije likvidacijskega upravitelja RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik 
d. o. o. – v likvidaciji. 
 
2. Ustanovitelj z dnem 23. 12. 2022 za likvidacijskega upravitelja 
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, imenuje 
mag. Stanislava Sotlarja. 
 
3. Ustanovitelj soglaša s sklenitvijo Pogodbe o vodenju postopka 
redne likvidacije družbe Rudnik Trbovlje – Hrastnik d. o. o. – v 
likvidaciji in plačilom za delo likvidacijskega upravitelja v višini, 
opredeljeni v tej pogodbi. 

  

SAVA, d.d. 21.12.2022 Zaključena  61,910
0 

1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti 
 

  

1.1. Sklep Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, 
in imenuje organe skupščine: 
 

Za 100,00 

http://www.ajpes.si/
http://www.ajpes.si/
http://www.ajpes.si/
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⦁ predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek, 
⦁ verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica)  in Tina 
Dežela  (članica). 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Sprememba in dopolnitve Statuta   

2.1. Sklep Sprejmejo se spremembe  in dopolnitve Statuta v 
predlagani  vsebini. 

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Prenehanje mandata članom Upravnega odbora   

3.1. Sklep Skupščina ugotovi, da je Alešu Škobernetu in Dejanu Rajbarju na 
podlagi njune odstopne izjave prenehal mandat člana Upravnega 
odbora dne 14.12.2022. 
 

Za 100,00 

3.2. Sklep Ugotovi se, da z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register 
preneha mandat vsem ostalim  članom  Upravnega odbora. 

Za 100,00 

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Imenovanje članov Nadzornega sveta   

4.1. Sklep Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki 
prične teči z dnem vpisa sprememb  in dopolnitev  Statuta v 
sodni register, se imenuje Klemen  Babnik. 

Za 100,00 

4.2. Sklep Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki 
prične teči z dnem vpisa sprememb  in dopolnitev  Statuta v 
sodni  register, se imenuje Andrej Andoljšek. 
 

Za 100,00 

4.3. Sklep Za člana nadzornega sveta za mandatno  obdobje štirih let, ki 
prične teči z dnem    vpisa 
sprememb in dopolnitev Statuta v sodni register, se imenuje Tina 
Pelcar Burgar. 

Za 100,00 

4.4. Sklep Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, ki 
prične teči z dnem vpisa sprememb  in dopolnitev  Statuta v 
sodni  register, se imenuje Davor  Ivan Gjivoje. 

Za 100,00 

SIJ d.d. 27.10.2022 Zaključena 25,0000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih 
teles skupščine 

  

1.1. Sklep 
Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in 
preštevalca glasov Ilyo Barbolina.  

Za  

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička   

2.1. Sklep 
Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR ter 
zmanjšan za že izplačani znesek dividend delničarjev na podlagi 
sklepa 42. skupščine z dne 15. 4. 2022 se dodatno uporabi, kot 
sledi: 

-        znesek 29.996.836,32 evrov se uporabi za dodatno izplačilo 
dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička 
iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 
31,02 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo 
delničarjem izplačana najkasneje do 31. 12. 2022, pri 
čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila. 
Izplačilo se lahko izvede v več obrokih in skladno z 
dinamiko po predpisanih zavezah družbe SIJ d.d. po 
sklenjenih pogodbah o financiranju, zato skupščina 
pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega 
roka določi konkretni dan in višino izplačila 

-        preostali del bilančnega dobička v višini 57.830.826,00 EUR, 
se ne razporedi. 

Za 100,00 
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STUDENTENHEIM 
KOROTAN GMBH 

16.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.11.2022 
 
 
 
 
 

Zaključena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaključena 
 

100,0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

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

  

2 Sklep 
Ustanovitelj je mag. Antonu Levstku, stanujočemu__________, 
rojenemu dne __________, s sklepom  št. 124/18/22 podaljšal 
predhodni poslovodni mandat in ga imenoval za poslovodjo 
družbe še za dodatnih  6 mesecev  in sicer od 1. 7. 2022 do 31. 
12. 2022. Ustanovitelj s tem sklepom mag. Antonu Levstku 
podaljšuje poslovodni mandat za nadaljnjih 6 mesecev in ga 
imenuje za poslovodjo družbe za obdobje od 1. 1. 2023 do 30. 6. 
2023. Poslovodja vodi družbo na lastno odgovornost in jo 
samostojno zastopa. 

  

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

  

2. Sklep 
Ustanovitelj sprejme Letno poročilo družbe Študentski dom 
Korotan, d. o. o., za leto 2021 v predloženem besedilu. 

  

3. Sklep 
Izguba tekočega leta znaša 190.875,79 EUR in se prenese v 
naslednje leto. Bilančna izguba na dan 31. 12. 2021 znaša 
2.724.135,90 EUR in ostane nepokrita. 

  

4. Sklep 
Ustanovitelj podeli razrešnico poslovodji družbe mag. Antonu 
Levstku za delo v poslovnem letu 2021.  

  

22.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep Ustanovitelj potrdi poslovni načrt družbe Študentski dom 
Korotan za leto 2023. 

  

SŽ, d.o.o. 08.12.2022 Zaključena 100,0000  1. Sklep Ustanovitelj družbe ob smiselnem upoštevanju četrtega 
odstavka 3. člena Zakona o družbi Slovenske železnice ter na 
podlagi 6. alineje drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi 
družbe SŽ podaja soglasje k poslu pridobivanja delnic izdajatelja 
Avtobusna postala Ljubljana, d. d., kot vsebinsko izhaja iz 
delovne verzije pogodbe, ki je bila s strani družbe SŽ 
posredovana ustanovitelju skupaj z zaprosilom za podajo tega 
soglasja.  

  

UNIOR d.d. 08.12.2022 Zaključena  39,430
0 

1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti   

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Izvolitev delovnih teles skupščine   

2.1. Sklep Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz 
odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d. o. 
o. iz Ljubljane, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik 
Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar Krajnc, za 
tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnika podjetja 
Ixtlan Forum d. o. o. Skupščina se seznani, da bo notarski 
zapisnik skupščine sestavil notar Gregor Kovač iz Celja. 

Za 100,00 

3. Točka 
dnevnega 
reda 

Predčasno prenehanje mandata članov nadzornega sveta   

3.1. Sklep Skupščina se seznani, da je g. Boštjan Napast odstopil s funkcije 
člana nadzornega sveta UNIOR d. d., ob čemer njegov odstop 
zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta učinkuje 
z dnem, ko bo skupščina imenovala novega člana nadzornega 
sveta. 

Seznanitev  

3.2. Sklep Skupščina se seznani, da je g. Boris Brdnik odstopil s funkcije 
člana nadzornega sveta UNIOR d. d. - predstavnika delavcev, z 
dnem 1. 11. 2022. 

Seznanitev  
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3.3. Sklep Skupščina se seznani, da je g. Borisa Brdnika kot člana 
nadzornega sveta - predstavnika delavcev za mandatno obdobje 
od 1. 11. 2022 do 22. 7. 2025 nadomestil g. Milan Potočnik. 

Seznanitev  

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe UNIOR d. d.   

4.1. Sklep Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje 4 let za 
člana nadzornega sveta imenuje člana dr. Tomaža Subotiča. 

Za 99,47 

5. Točka 
dnevnega 
reda 

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic   

5.1. Sklep 1. Osnovni kapital družbe se zmanjša z zneska 
23.688.983,48 EUR za znesek 582.406,94 EUR, tako 
da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem 
zmanjšanju 23.106.576,54 EUR. 

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z 
umikom 69.784 delnic z oznako UKIG, ki predstavljajo 
2,46 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v 
imetništvu družbe. Po izvedenem zmanjšanju je 
osnovni kapital družbe razdeljen na 2.768.630 
navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako UKIG. 

3. Umik lastnih delnic se izvede po poenostavljenem 
postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena 
ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je 
uskladitev s tretjim odstavkom 250. člena ZGD-1. 

4. V kapitalske rezerve se odvede znesek, ki je enak 
skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku 
umaknjenih delnic. 

5. Skupščina upravi družbe nalaga, da izvede umik delnic 
v skladu s tem sklepom, tako da uredi njihov izbris iz 
centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - 
Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o. 

6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča 
nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta 
družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s 
tem sklepom.   

Proti 15,95 

Uradni list 
Republike 
Slovenije, d.o.o. 

28.10.2022 
 
 
 
28.10.2022 

Zaključena 
 
 
 
Zaključena 

100,0000 
 
 
 
100,0000 

 1. Sklep Ustanovitelj za članico nadzornega sveta družbe Javno podjetje 
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., za mandatno obdobje 
štirih let, ki začne teči z dnem 15. 11. 2022, imenuje Ireno 
Prijović. 

  

1. Sklep Ustanovitelj sprejme spremembe in dopolnitve Akta o 
ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije, d. o. 
o., in sicer tako, da sprejme čistopis Akta o ustanovitvi, ki je 
sestavni del tega sklepa. 
Ustanovitelj direktorja pooblašča, da skladno s predpisi prijavi 
novi Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Uradni list Republike 
Slovenije, d. o. o. za vpis v sodni register 

  

2. Sklep 
Ustanovitelj sprejme naslednjo Politiko prejemkov članov 
nadzornega sveta: 
a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, 
ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 150,00 
EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za 
udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana 
komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji 
nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % 
siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede 
na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v 
posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse 
dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni 
ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije 
oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno 
in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in 
komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila 
sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na 
sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % 
osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta 
na letni ravni. 
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b)Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo 
za opravljanje funkcije v višini 5.200,00 EUR bruto letno na 
posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen 
tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje 
funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik 
predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % 
osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega 
sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za 
opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 
% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila 
za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član 
komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in 
torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim 
predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do 
izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek 
takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za 
opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če 
je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od 
poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 
ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, 
katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu 
upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler 
skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega 
sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov 
mandat v zadevnem poslovnem letu. 
c) Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo 
za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do 
katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo in/ ali posebno 
nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj 
navedenih letnih zneskov. 
d) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil 
članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost 
aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah 
komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno 
odgovornost. 
e) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov 
prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim 
delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v 
predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi 
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za 
prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem 
potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu 
nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja 
povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se 
upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani 
AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je 
oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega 
sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela 
organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po 
voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega 
prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 

f) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme 
ustanovitelj. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je ustanovitelj 
sprejel dne 4. 7. 2019. 

VGP DRAVA Ptuj 
d.o.o. 

15.12.2022 Zaključena 25,0000  1. Točka 
dnevnega 
reda 

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje 
delovnih teles 

  

1.1. Sklep 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. 
Darjo Mlakar. 

Za 100,00 

2. Točka 
dnevnega 
reda 

Pregled sklepov in potrditev zapisnika 26. seje skupščine družbe, 
z dne 26.8.2022 

  

2.1. Sklep Skupščina potrdi zapisnik 26. seje skupščine družbe, z dne 
26.8.2022. 

Za 100,00 
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3. Točka 
dnevnega 
reda 

Obravnava predloga plana družbe za leto 2023   

3.1. Sklep Skupščina se seznani s predlogom plana družbe za leto 2023. Seznanitev  

4. Točka 
dnevnega 
reda 

Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar -
oktober 2022 in prognoza za leto 2022 

  

4.1. Sklep Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za 
obdobje januar-oktober 2022 in prognozo za leto 2022. 

Seznanitev  

 

 
 

Ljubljana, 6. 1. 2023 

Izpis pripravila: Katja Zagoričnik 

Referentka za analize in tveganja 

Oddelek za kontroling in tveganja 
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