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Na podlagi drugega odstavka 4. člena Poslovnika o delu uprave Slovenskega državnega
holdinga, d. d., 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št.
25/14 - v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1 }, 526. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, :33/11, 91 /11, 32/12, 57 /12, 44/13 - odi. US,
82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 - ZPosS - v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) ter 11. člena Akta o
ustanovitvi družbe KZPS, d. o. o., je Slovenski državni holding, d. d. kot ustanovitelj v imenu
in za račun Republike Slovenije dne 5. 5. 2022 sprejel naslednji:

SKLEP št. 9 0112122
1

Ustanovitelj se seznani, da znaša

čista

izguba poslovnega leta 2021 7.240.633 EUR.

Na podlagi 5. alineje drugega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola
prometa Slovenije, d. o. o., ustanovitelj na predlog poslovodstva in nadzornega sveta
družbe odloči, da se nepokrita izguba poslovne~~a leta 2021 v višini 5.475.844 EUR, delno
pokrije s sproščanjem celotnih drugih rezerv iz dobička v višini 4.263.788 EUR, kar naj
poslovodstvo in nadzorni svet upoštevata pri sestavi in potrjevanju letnega poročila za leto
2021. Po pokrivanju izgube bo bilančna izguba na dan 31. 12. 2021 enaka 1.212.056 EUR.
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