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Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 
20. redna seja uprave 
 

Datum: 9.6.2021 
 

 

 

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

holdinga, d. d., 19. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS; št. 

25/2014),  prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 

65/09-uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji) ter 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Nafta 

Lendava, d.o.o. je uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., v vlogi ustanovitelja in 

edinega družbenika družbe Nafta Lendava, d.o.o., dne 27.1.2021 sprejela naslednji 

 

 

 

SKLEP 
 

 

1. Ustanovitelj družbe Nafta Lendava, d. o. o., soglaša s sklenitvijo Aneksa št. 2 k Posojilni 

pogodbi, ki ga sklenejo Nafta Lendava, d. o. o., EKO – Nafta d. o. o. in Petrol d. d., 

Ljubljana.  

2. Ustanovitelj družbe Nafta Lendava, d. o. o., soglaša z obremenitvijo nepremičnin v lasti 

hčerinske družbe EKO – Nafta d. o. o. v korist družbe Petrol d. d., Ljubljana, za 

zavarovanje obveznosti družbe Nafta Lendava d. o. o. v skladu z določili Aneksa št. 2 

k Posojilni pogodbi iz 1. točke tega sklepa. 

3. Ustanovitelj sprejme Revidirano letno poročilo družbe Nafta Lendava, d. o. o., za 

poslovno leto 2020. 

4. Bilančna izguba družbe Nafta Lendava, d. o. o., ki na dan 31. 12. 2020 znaša 817.462 

EUR, ostane nepokrita. 

5. Ustanovitelj podeli razrešnico direktorju družbe Nafta Lendava, d. o. o. Borutu Bizjaku 

za poslovno leto 2020. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti 

osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica. 

 

Janez Tomšič 

član uprave 

 

Sklep prejme: 
- Nafta Lendava, arhiv 
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