
 
MALA ULICA 5, P. P. 139 
1001 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; http://www.sdh.si; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21883/00; Osnovni 
kapital 260.166.917,04 EUR; Matična številka: 5727847; ID za DDV: SI46130373; Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner 

Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 
27. redna seja  

Datum: 20.7.2021 
 

 

Na podlagi 1. 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), 1. odstavka 

526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 

besedilo in nadaljnji) ter Akta o ustanovitvi Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje 

rudnika urana, d.o.o. z dne 15.12.2014, je Slovenski državni holding, d.d., v vlogi ustanovitelja 

oziroma edinega družbenika Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, 

d.o.o, dne 20.7.2021 sprejel naslednji  

 

SKLEP št. 217/27/21 

 
1. Ustanovitelj se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Rudnik Žirovski vrh, 

javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2020, s Poročilom 

neodvisnega revizorja ter s Pisnim poročilom Nadzornega sveta družbe RŽV, d.o.o., 

glede revidiranega Letnega poročila o poslovanju za leto 2020. 

 
2. V obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dosežen negativni poslovni izid v višini 

30.998,56 EUR se je v skladu s sklepom ustanovitelja z dne 14.7.2021 v celoti pokril iz 

prenesenega dobička preteklih let. Preostali preneseni dobiček preteklih let v višini 

234.688,03 EUR ostane nerazporejen. 

 
3. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorici družbe Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za 

zapiranje rudnika urana, d.o.o., mag. Hiacinti Klemenčič za poslovno leto 2020.  

 
4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe Rudnik Žirovski vrh, 

javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za poslovno leto 2020.  

 
5. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila 

podeljena razrešnica. 

Dr. Janez Žlak 

predsednik uprave 

 

Janez Tomšič 

član uprave 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3036


 

 

Posredovati: RŽV, javno podjetje za zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja 
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