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Zadeva: četrtletno poročilo Slovenskega državnega holdinga, d. d. o upravljanju 
kapitalskih naložb za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 20221 

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. ZSDH-1, in vseh 
kapitalskih naložb v imetništvu SOH. 

Skladno z veljavno zakonodajo podajamo 32. četrtletno poročilo SOH o upravlianiu 
kapitalskih naložb po uveljavitvi ZSDH-1, in sicer za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. 

1. Pridobivanie kapitalskih naložb 

V nadaljevanju so navedena pomembnejša dejanja SOH v zvezi s pridobivanjem in 
razpolaganjem2 s kapitalskimi naložbami v imetništvu SOH oziroma Republike Slovenije (v 
nadaljevanju besedila: RS). 

Uveliavitev predkupne pravice za nakup 43. 226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v 
družbi Sava d. d. 

SOH je konec meseca februarja uveljavil predkupno pravico za nakup 43,226 % lastniškega 
deleža v družbi Sava, d. d. (v nadaljevanju besedila: Sava) od družbe York Global Finance 
Offshore BOH (Luxembourg) (v nadaljevanju besedila: York). Predkupno pravico za nakup 
izpostavljenosti York v Savi sta SOH in KAD uveljavila skupaj. Skupna kupnina, ki je bila ob 
uveljavitvi predkupne pravice nakazan1 na skrbniški račun KOD, je znašala 38.000.000,00 
EUR, od tega je SOH za lastniški delez York v Savi plačal 32.010.989,99 EUR, KAD pa je 
za terjatve York do Save plačal 5.989.010,01 EUR. SOH bo imel po zaključku transakcije v 
Savi 61,914 % lastniški delež, KAD pa 48,046 % lastniški delež. Skupni lastniški delež SOH 
in KAD v Savi bo ob zaključku transakcije tako znašal 89,960 %. 

1 V poročilu so zajeta tudi nekatere pomembnejša dejanja, ki so se zgodila v času od 1 . 4. 2022 do datuma 
priprave tega poročila. 
2 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 postopkov. 
Navedeno velja tudi za obravnavo na seji Odbora Državnega zbora za finance in monetarno politiko. 

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; Predsednik nadzornega sveta. mag. Ivan S im ič. Matična številka: 5727847; 10 za DDV. S146130373 



Finančna sredstva za uveljavitev predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža 
v Savi je zagotovila Vlada RS, ki je dne 21. 2. 2022 sprejela sklep o povečanju osnovnega 
kapitala SDH za namen izvajanja aktivnosti, povezanih z uresničevanjem Strategije turizma 
in v povezavi s sprejetim Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022. 
Nadzorni svet SOH je k uveljavitvi predkupne pravice podal soglasje dne 25. 2. 2022. 

Pravice iz pridobljenih delnic v Savi bo možno izvrševati po pridobitvi odločbe AVK, da je 
transakcija skladna s pravili konkurence. 

Nakup Selekcijsko poskusnega centra Ptuj 

Kot smo že poročali, je SDH dne 16. 12. 2021 ustanovil začasno namensko družbo 
CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, proizvodnja in prodaja semen, d. o. o., katere 
edini ustanovitelj in družbenik je RS. Na podlagi dne 21. 12. 2021 sklenjene Pogodbe o 
prevzemu premoženja, je v prvem kvartalu 2022 navedena družba od Semenarne 
Ljubljana d. o. o. prevzela premično premoženje, nepremično premoženje (Pogodba o 
prenosu nepremičnin je bila v tem obdobju sklenjena za 3 od 4 nepremičnine), zaposlene 
v obratu SPC Ptuj ter pogodbena razmerja o uporabi kmetijskih zemljišč. Družba je v tem 
času tudi pričela izvajati svojo dejavnost vzgoje semen. SOH in pristojna ministrstva 
nadaljujejo priprave za prenos premoženja in zaposlenih iz navedene družbe na Republiko 
Slovenijo in nato na Kmetijski inštitut Slovenije, s prenosom premoženja na RS pa bo 
začasna družba prenehala obstajati (brez likvidacije). 

2. Razpolaganie s kapitalskimi naložbami 

V proučevanem obdobju sta bili iz sodnega registra izbrisani družbi Novoles, d.d. - v stečaju 
in Rudnik Senovo v zapiranju d. o. o. - v stečaju. 

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

V obdobju od 1. 1. 2022 do vključno 31. 3. 2022 je bilo izvedenih skupno 14 skupščin 
oziroma sprejetih sklepov ustanovitelja v družbah v upravljanju SOH. SOH je v skladu 
z ZSDH-1 uveljavljal pravice delničarja oziroma družbenika v svojem imenu in v imenu in 
za račun RS za deln~ce in deleže v imetništvu navedenih pravnih oseb, skla~no z zadnjim 
odstavkom 53. člena ZSDH-1 pa na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, tudi v 
imenu in za račun KAD. Obravnavane zadeve in sprejeti sklepi so razvidni iz Priloge 1 tega 
dokumenta. 1 1 

Dokument pripravili: nosilci pristojnih področij oziroma vsebin. 

Peter Drobež, :pave 

91.0YBNIKl l:IR~AVtJI HOI.BJNG, d. d, 
LJU51.J.41t4it. 81 

Dr. Janez Žlak, 
predsednik uprave 
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Priloge: 
Priloga 1: Izvedene skupščine družb/sprejeti sklepi ustanovitelja, s kapitalsko 
naložbo SOH in RS, v upravljanju SOH, v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 

V vednost: 
Državni zbor- Komisija za nadzor javnih financ (2. odstavek 67. člena ZSOH-1) 
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SLOVENSKI DRiAVNI HOLDING, d . d. 
Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. 1. 2022 do 31. 3. 2022 

Delež Delež 
Datum skupščine Glasovanje SDH In sprejeti 

Družba 
RS v% SDHv% 

ali *sklepa Totke dnevnega reda 
sklepi na skupščini 

uprave SDH 

1 
PRVI SKLAD, druiba tveganega 

48,900 
11.01.2022 

1.) Delno vračilo naknadnih vplačil 
kaoltala d. o. o. • v llkvldaclll ZAKLJUČENA 

Sklep 1.) 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: 
1.1. Družbeniki ugotavljajo, da: 
a) so vsi družbeniki v celoti vplačali osnovne vložke; 
b) so družbi zagotovili naknadna vplačila v skladu z družbeno pogodbo, ki so se oblikovala kot kapitalske rezerve družbe; 
c) družba nima neporavnanih obveznosti do tretjih oseb; 
d) denarna sredstva za naknadna vplačila, ki so jih vplačali družbeniki, niso potrebna za ohranjanje osnovnega kapitala družbe, in 
e) 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% 3.471,02 € SOH glas. : ZA 
Gorenje d.o.o. 4,9590% 1.388,52 € ZA% :100,00 
Gospodarska zbornica Slovenije 13,5090% 3.782,52€ 
lnstrumentation Technologies d.o.o. 0,9920% 277,76 € 
Kolektor Group d.o.o. 12,3965% 3.471 ,02 € - --
Marija Mikuž 0,9920% 277,76 € 
Natos d.o.o. 0,9920% 277,76 € 
Tau d.o.o. 0.9920% 277,76 € 
Trgovinska zbornica Slovenije 3,8720% 1.084,16€ 
Republika Slovenija 48,8990% 13.691 ,72 € 

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. 

2 GEN energija d.o.o. 100,000 
19.01.2022 

Sklep ustanovitelja 
ZAKLJUČENA 

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 
SPREJET SKLEP 

sedaj veljavni Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d. o. o. z dne 15.12.2020. Poslovodstvo novi Akt o ustanovitvi prijavi za vpis v 
USTANOVITELJA 

register skladno s predpisi. 

3 GEN energija d.o.o. 100,000 
19.01.2022 

Sklep ustanovitelja 
ZAKLJUČENA 

Ustanovitelj z dnem 19.1.2022 odpokliče naslednje člane nadzornega sveta Gen energija d. o. o. : 
SPREJET SKLEP 

- mag. Matejo Čuk Orel 
USTANOVITELJA 

- mag. Aleksandra Kavčiča 

4 GEN energija d.o.o. 100,000 
19.01.2022 

Sklep ustanovitelja 
ZAKLJUČENA 

Ustanovitelj z dnem 20.1.2022 za dobo štirih let do 20.1.2026 imenuje nove člane nadzornega sveta Gen energija d. o. o. : 
SPREJET SKLEP 

- Gabra Kontelja 
USTANOVITELJA 

- Veljka Flisa 

5 HSEd.o.o. 100,000 
19.01.2022 

Sklep ustanovitelja 
ZAKLJUČENA 

Ustanovitelj se seznani, (i) da je gospod Damjan Seme dne 23. 11. 2021 podal pogojno odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta družbe Holding 
Slovenske elektrarne d.o.o., (li) da je bil gospod Damjan Seme dne 30. 11. 2021 imenovan za direktorja družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o., pri čemer je 
mandat direktorja nastopil dne 1. 1. 2022, ter (III) da je z imenovanjem za direktorja družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. SPREJET SKLEP 
nastopil pogoj iz odstopne Izjave, zato mu je funkcija člana nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. prenehala z dnem 30. 11 . 2021. USTANOVITELJA 

- -- Poslovodstvo družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. v registru uredi Izbris gospoda Damjana Semeta s funkcije člana nadzornega sveta družbe Holding 
Slovenske elektrarne d.o.o. 

Stran 1 od 3 



SLOVENSKI DRUVNI HOLDING, d. d. 
Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od l. l. 2022 do 31. 3. 2022 

6 IHSEd.o.o. 1 100,000 1 1 02.02.2022 
ZAKLJUČENA 

Sklep ustanovitelja 

Ustanovitelj za članico nadzornega sveta družbe Holding Slovenske elektrarne d. o. o. imenuje gospo Tjašo Prinčič, in sicer za 4 letno mandatno obdobje, ki SPREJET SKLEP 
prične teči z dnem 03. 02. 2022. USTANOVITELJA 

7 lsud.d. 1 25,000 
1 

1 21.02.2022 
ZAKLJUČENA 

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

Sklep 1.) Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave 
SOH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta 

Sklep 1.) Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta g. Evgeny-u Zverev-u, se z dnem sprejema tega sklepa 
SOH glas. : ZA 

za člana nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. 
Evgeny Zverev. 

ZA% :100,00 

- -- Sklep 2.) Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta g. Dmitry-u Davydov-u, se z dnem sprejema tega sklepa 
za člana nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. 

SDH glas. : ZA 

Dmitry Davydov. 
ZA% :100,00 

Sklep 3.) Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta ga. Heleni Ploj Lajovic, se z dnem sprejema tega sklepa 
SDH glas. : ZA 

za članico nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje 
ga. Helena Ploj Lajovic. ZA% :100,00 

8 IADRIA d.o.o. 1 
1 1 09.03.2022 11

•
746 ZAKLJUČENA 1.) Izjava 

Sklep 1.) Kot družbenik(i) družbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran soglašam, da se skupščina družbe, ki bo odločala o 
SDH glas. : ZA 

rebalansu in razširitvi planiranih investicij za leto 2022 ter podelitvi soglasja k prodaji poslovno nepotrebnega nepremičnega premoženja, ne opravi ter da 
družbeniki sporočijo svoje glasove direktorju družbe po elektronski pošti. 

ZA% :100,00 

2.) Poslovodstvo družbe predlaga sprejetje naslednjih sklepov: 

Sklep 1.) Odobri se rebalans in razširitev planiranih investicij za leto 2022, kot to izhaja iz dokumenta Pregled trenutnega stanja investicijskih projektov s 
SOH glas. : ZA 

predlogom rebalansa in razširitve planiranih investicij za leto 2022 z dne 7.3.2022, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Adria d.o.o. Višina planiranih 
investicij za leto 2022 po rebalansu znaša 2.032.888,55 EUR. ZA% :100,00 

Sklep 2.) Skupščina podaja poslovodstvu družbe Adria d.o.o. soglasje k prodaji poslovno nepotrebnega nepremičnega premoženja z 10 znakom 2593-1023-3, 
ki stoji na parceli št. 2593 1351 k.o. Oltra in nepremičnega premoženja z 10 znakom 2593-1573-2, ki stoji na parceli št. 2593-1367/67 k.o. Oltra, pod pogojem, SOH glas. : ZA 
da je dosežena prodajna cena najmanj enaka ocenjeni tržni vrednosti nepremičnine, kot ta izhaja iz cenilnega poročila za nepremično z 10 znakom 2593-1023- ZA% :100,00 
3 z dne 11.10.2021 in cenilnega poročila z 10 znakom 2593-1573-2 z dne 12.10.2021. 

9 1 D.S.U. d.o.o. 1 100,000 1 1 09.03.2022 
ZAKLJUČENA 

Strategija družbe D.S.U., d.o.o. za obdobje 2021-2026 

Sklep: Ustanovitelj se seznani in potrdi strateški načrt družbe D.S.U;, d.o.o. za obdobje 2021-2026, kot izhaja Iz dokumenta "OSU strategija 2021-2026 SPREJET SKLEP 
(orečiščen tekst po predstavitvi na SOH 10. 2. 2022)" z dne 11.2.2022, ki je priloga temu sklepu. USTANOVITELJA 

10 IKZPS, d.o.o. 1 100,000 1 1 09.03.2022 
ZAKLJUČENA 

Določitev novih prejemkov za člane NS družbe 

Sklep: Sklep SDH, d. d. v vlogi ustanovitelja družbe KZPS, d. o. o., št. 207/26/21 z dne 14. 7. 2021 o začasnem znižanju prejemkov iz naslova članstva v 
nadzornem svetu in v komisijah nadzornega sveta družbe za 15 %, se z dnem 31.3.2022 preneha uporabljati. Članom nadzornega sveta družbe KZPS, d. o. o. SPREJET SKLEP 
se od 1. 4. 2022 izplačujejo prejemki iz naslova članstva v nadzornem svetu In v komisijah nadzornega sveta družbe KZPS, d. o. o. na podlagi sprejetega USTANOVITELJA 
sklepa ustanovitelja z dne 31.5.2019. 

11 lsTUDENTENHEIM KOROTAN GMsKf 100,000 1- 1 09.03.2022 
ZAKLJUČENA 

Imenovanje poslovodje družbe študentski dom Korotan 

Sklep: Ustanovitelj je mag. Antona Levstka, stanujočega , rojenega , s sklepom št. 98/11/21 imenoval za poslovodjo družbe za 
SPREJET SKLEP 

mandat 1 leta In sicer od 1.4.2021 do 31.3.2022. Ustanovitelj s tem sklepom mag. Antonu Levstku podaljšuje mandat za obdobje 3 mesecev in ga imenuje za 
USTANOVITELJA poslovodjo za obdobje od 1.4.2022 do 30.6.2022. Poslovodja vodi družbo na lastno odgovornost ter jo samostoj no zastopa. 

Stran 2 od 3 
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SLOVENSKI DR2AVNI HOLDING, d. d. 
Izvedene skupščine družb/ sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 

lsž, d.o.o. 1 100,000 1 1 30.03.2022 
ZAKLJUČENA 

1 PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana 

lvGP DRAVA Ptuj d.o.o. 

Ljubljana, 19.4.2022 
Pripravila: 

-

1 

1 

KATJA ZAGORIČNIK 
Referentka za analize in tveganja 
Oddelek za kontroling in tveganja 

25,000 

~ 
Digitalno podpisal 
Katja Zagoričnik 
Datum: 2022.04.19 
11 :13:05 +02'00' 

--

1 1 31.03.2022 90,000 ZAKLJUČENA 

1 
1 31.03.2022 
ZAKLJUČENA 

Soglasje družbi SŽ, d. o. o., h konceptu strateške investicije v nakup družbe NOMAGO, d. o. o. 

Sklep: Ustanovitelj družbe na podlagi 6. alineje v povezavi z 2. alinejo drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ, d. o. o., (družba Sž, d. o. o., v 
nadaljevanju: družba SŽ) soglaša s konceptom (s ciljem in namenom) strateške investicije v nakup avtobusnega podjetja Nomago, d. o. o., ki opravlja 
dejavnost medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa na območju Republike Slovenije. 

Namen investicije je zagotavljanje integrirane mobilnosti prebivalcev Republike Slovenije na področju železniških in avtobusnih prevozov, ki je potrebno 
zaradi uresničevanja javnega interesa na področju železniškega prometa, zlasti nemotenega in kakovostnega opravljanja javne službe prevoza potnikov v 
notranjem, čezmejnem regijskem in mednarodnem železniškem prometu. 

Družba Sž in njena hčerinska družba SŽ-Potniški promet, d. o. o., z investicijo zasledujeta cilj postati osrednji steber in nosilec razvoja javnega potniškega 
prevoza v Republiki Sloveniji. 

Poslovodstvo družbe SŽ samostojno in na lastno odgovornost odloča o vprašanjih pogojev, izvedbe investicije in o vseh z njo povezanih poslih, v skladu z 
namenom in cilji investicije ter s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Nadzorni svet družbe SŽ lahko določi, da se smejo posamezne vrste 
poslov v zvezi z investicijo opravljati le z njegovim soglasjem. 

1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda 

Sklep 1.) Za predsednico skupščine se izvoli gospo Irmo Frelih. 
Potrdi se predlagani dnevni red. 

2.) Soglasje k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o. 

Sklep 1.) Skupščina soglaša s tem, da direktorica družbe v imenu in za račun PS ZA AVTO, d. o. o., Ljubljana, na podlagi ponudbe z dne 2. marca 2022 sklene 
pogodbo o prodaji in nakupu nepremičnin z D. S. U., d. o. o., z vsebino, ki je kot priloga sestavni del zapisnika te skupščine 

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnh 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 alasov se izvoli ga. Darja Mlakar. 

2.) Pregled sklepov In potrditev zapisnika 23. seje skupščine družbe, z dne 23.12.2021. 

Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 23. seje skupščine družbe, z dne 23.12.2021 . 

3.) Obravnava Gospodarskega plana družbe za poslovno leto 2022. 

Sklep 1.) Skupščina družbe potrdi Gospodarski pan družbe za leto 2022. 

4.) Obravnava nerevidiranega poročila o poslovanju družbe za obdobje Januar-december 2021. 

Sklep 1.) Skupščina se seznani z nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar-decmber 2021. 

5.) Ustanovitev ali nakup družbe za potrebe ravnanja oz. predelave gradbenih odpadkov. 

Sklep 1.) Skupščina družbe daje direktorju družbe mandat, da pristopi k aktivnostim za ustanovitev družbe z dejavnostjo za potrebe ravnanja z gradbenimi 
odpadki oz. aktivnostim za eventualni nakup družbe, ki že ima potrebna dovoljenja za Izvajanje dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki. 

N.P. 1.) Skupščina družbe daje direktorju mandat, da pristopi k aktivnostim za ustanovitev družbe z dejavnostjo za potrebe ravnanja z gradbenimi odpadki oz. 
aktivnostim za eventualni nakup družbe, ki že ima potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti ravnanja z gradbenimi odpadki, pri čemer mora za izvedbo tega 
projekta, ustanovitev družbe oz. nakup družbe, direktor pridobiti še predhodno soglasje skupščine skladno z Aktom o ustanovitvi. 

Stran 3 od 3 

SPREJET SKLEP 
USTANOVITELJA 

SDH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

SDH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

SDH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

SOH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

SDH glas. : ZA 
ZA% :100,00 

SEZNANITEV 

SE NI GLASOVALO 

SDH glas. : ZA 
ZA% :100,00 




