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Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 
Datum: 8. 6. 2022 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega 
holdinga, d. d., 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), 526. člena 
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 8. člena Akta o ustanovitvi družbe Javno podjetje 
Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., sprejme uprava Slovenskega državnega holdinga, d. 
d., v imenu in za račun Republike Slovenije kot ustanovitelja in edinega družbenika družbe 
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., dne 8. 6. 2022 naslednji 

SKLEP št. 123/18/22 

1. Ustanovitelj družbe Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o. se seznani 
z letnim poročilom družbe Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., za leto 2021 z 
mnenjem pooblaščenega revizorja, mnenjem nadzornega sveta družbe, izjavo o 
upravljanju ter z izplačili prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe. 

2. Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 934.808,21 EUR (ki ga sestavljata preneseni 
čisti dobiček v višini 7 46.139, 78 EUR in čisti dobiček tekočega leta v višini 188.668,43 
EUR), se razdeli, kot sledi: 

180.000,00 EUR se izplača edinemu družbeniku iz ustvarjenega čistega 

poslovnega izida leta 2021; 

preostali bilančni dobiček v višini 754.808,21 EUR ostane nerazporejen. 

3. Ustanovitelj podeli razresnico direktorju družbe, Denisu Stroligu za delo v 
poslovnem letu 2021. S podelitvijo ra2:rešnice se ustanovitelj ne odpoveduje 
morebitnim odškodninskim zahtevkom. 

4. Ustanovitelj podeli razrešnico članom nadzornega sveta družbe za delo v poslovnem 
letu 2021. S podelitvijo razrešnice se ustanovitelj ne odpoveduje morebitnim 
odškodninskim zahtevkom. 

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 301 .765.982,30 EUR; Matična številka: 5727847; ID za DDV: S146130373; Predsednica nadzornega sveta: Karmen Dietner 



5. Ustanovitelj za revidiranje računovodskih izkazov družbe Javno podjetje Uradni list 
Republike Slovenije, d. o. o., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024, na predlog 
nadzornega sveta družbe, imenuje družbo Resni d. o. o. 
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