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Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana 


dne 23.3.2020 


 


Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega 


holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), 


prvega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno 


prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter na podlagi Letnega načrta upravljanja za pomorsko 


pilotažo – dopolnitev Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020, ki ga je 


sprejela Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., 5. 12. 2019, soglasje k njemu pa 


podala Vlada RS dne 6. 2. 2020, je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v imenu 


in za račun Republike Slovenije, kot ustanovitelja družbe z enim družbenikom, sprejela dne 


23. 3. 2020 naslednji 


SKLEP 


 
V skladu z določbo 9. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOPP 


izobraževanje d.o.o. ustanovitelj na podlagi tega sklepa družbi zagotovi naknadno vplačilo v 


obliki nakazila dodatnih denarnih sredstev. Naknadno vplačilo v višini 80.000 EUR vplača na 


TRR družbe Republika Slovenija. Naknadno vplačilo ne povečuje osnovnega kapitala družbe, 


osnovnega vložka in poslovnega deleža ustanovitelja, ampak povečuje kapitalske rezerve 


družbe.  


Ustanovitelj ugotavlja, da je v letu 2020 do dneva sprejetja tega sklepa sprejel sklep o vplačilu 


osnovnega vložka v višini 26.000 EUR v družbo ter nadalje sklep o naknadnem vplačilu v 


kapitalske rezerve družbe v višini 75.000 EUR. Skupaj z naknadnim vplačilom v skladu s 


prejšnjim odstavkom tega sklepa bo družbi s strani ustanovitelja v letu 2020 zagotovljenih 


181.000 EUR lastniškega kapitala. V LNU za pomorsko pilotažo je bilo predvideno vplačilo 


200.000 EUR lastnega kapitala družbe. Ustanovitelj odloči, da se razlika med 200.000 EUR 


in 181.000 EUR (to je 19.000 EUR) vplača s strani ustanovitelja v letu 2020 v kapital družbe 


le v primeru, če bo družbi grozila nelikvidnost, pa financiranja ne bo mogla pridobiti na trgu pri 


prvovrstnih komercialnih slovenskih bankah.  


 


  


 


Gabrijel Škof 
 
predsednik uprave 
 
 
 
 
  


  
  Boris Medica  


  član uprave 
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