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

Datum: 24. 9. 2021 
 

 

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

holdinga, d. d., 18. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 

– v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 526. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. 

US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15 – v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 11. člena 

Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o., je uprava Slovenskega državnega holdinga, 

d.d. na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika družbe Pošta 

Slovenije, d.o.o. na seji dne 24. 9. 2021 sprejela naslednji sklep: 

 

 

 

SKLEP št. 257/34/21 

 
1. Slovenski državni holding d.d. kot ustanovitelj in edini družbenik za revizijo 
računovodskih izkazov Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. za obdobje 
2021 do 2024 imenuje  družbo Mazars, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55 A, 
Ljubljana.   

 

2. Slovenski državni holding d. d. kot ustanovitelj in edini družbenik, skladno z 9. točko 2. 

odstavka 11. člena akta o ustanovitvi Pošte Slovenije d. o. o. daje predhodno soglasje 

poslovodstvu družbe Pošta Slovenije d. o. o. za sklenitev pravnega posla, in sicer 

kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa d. d. v priloženi vsebini in obliki na 

dan sprejema tega sklepa.  

 

 

 

 

dr. Janez Žlak 

predsednik uprave 

 

Janez Tomšič 

član uprave 

 

 

 



Sklepa prejmejo: 
- arhiv, tu 
- Pošta Slovenije d.o.o. 
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