
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. 

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

Uprava Slovenskega državnega holdinga d. d., Ljubljana 
8. redna seja uprave 
Dne:30.3.2022 

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 523. 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 - odi. US, 82/13 in 55/15 - v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 13. člena 
Akta o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d. o. o., je uprava Slovenskega državnega 
holdinga, d. d. na podlagi 19. člena ZSDH-1 v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika 
Slovenske železnice, d. o. o., dne 30. 3. 2022 sprejela naslednji 

SKLEP št. 70/8/22 

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. 
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