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

Datum: 22. 6. 2022 
 

 

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

holdinga, d. d., 19. člena v povezavi z 18. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu 

(Uradni list RS, št. 25/14 – v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), prvega odstavka 52. 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 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 22. 6. 2022 sprejela naslednji 

 

 

 

 

SKLEP št. 141/20/22 

 

SDH v vlogi ustanovitelja družbe SŽ, d. o. o. (v nadaljevanju: SŽ), na podlagi 7. alineje 

drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ, soglaša, da se osnovni kapital 

hčerinske družbe SŽ, in sicer družbe SŽ-Potniški promet, d. o. o. (v nadaljevanju: SŽ-

Potniški promet), s sedanjih 435.939.660,74  EUR zmanjša za znesek 10.937.900,00 EUR, 

tako, da po zmanjšanju znaša 425.001.760,74 EUR.  

 

Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se bo zmanjšalo premoženje SŽ-Potniški promet 

in povečalo premoženje SŽ (efektivno zmanjšanje osnovnega kapitala), kar bo izvedeno 

s prenosom nepremičnin v vrednosti, ki ustreza znesku zmanjšanja osnovnega kapitala, 

iz sredstev SŽ-Potniški promet na njeno matično družbo SŽ.  

 

Nepremičnine, ki bodo prenesene na SŽ, SŽ potrebuje zaradi izvedbe investicije v 

projekt izgradnje Potniške postaje Ljubljana in projekta Slape. S tem namenom bodo 

prenesene naslednje nepremičnine, katerih skupna ocenjena vrednost je enaka znesku 

zmanjšanja osnovnega kapitala SŽ-Potniški promet (10.937.900,00 EUR):   

 

• nepremičnine v Mostah – Fužine, v k.o. 1772 Slape in sicer parcela 1772 370/35, 

parcela 1772 370/36 in parcela 1772 370/37, 

• nepremičnine v Ljubljani, Trg OF, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 1737 2133, 

parcela 1737 2106/42, parcela 1737 2106/43, parcela 1737 2106/44, parcela 1737 2135 

in parcela 1737 2137/2 

 

http://www.sdh.si/


• nepremičnine v Ljubljani ob Masarykovi cesti, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 

1737 parcela 1737, parcela 1737, parcela 1737 2106/39, parcela 1737 2106/40, parcela 

1737 2106/41, parcela 1737 2154, parcela 1737 2155, parcela 1737 2156, parcela 1737 

2157 in parcela 1737 2158, 

• nepremičnine v Ljubljani ob Vilharjevi cesti, v k.o. 1737 Tabor in sicer parcela 1737 

2080/10, parcela 1737 2080/11, parcela 1737 2080/12, parcela 1737 2081/1, parcela 

1737 2081/2, parcela 1737 2081/3, parcela 1737 2081/5, parcela 1737 2081/6, parcela 

1737 2082, parcela 1737 2083 in parcela 1737 2106/4. 

 

 

 

 

 

dr. Janez Žlak 

predsednik uprave 

 

  
Peter Drobež 

član uprave 

 

 

 

Janez Tomšič 

član uprave 

 

 

Sklep prejme: 
- arhiv, tu 
- SŽ, d. o. o. 
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