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Številka: 322-8/2019/11

Ljubljana, 13. 5. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA:  Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  
Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 38. 
člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi 
ustanoviteljice in edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, na ....seji dne....sprejela 
naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.. 

2. Direktor družbe poskrbi za vpis sklepa 1. v knjigo sklepov družbe.

                                                                                  Stojan Tramte            

                                                                                                         GENERALNI  SEKRETAR

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Zdravko Počivalšek, minister
 Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka
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 Renata Martinčič, generalna direktorica Direktorata za turizem
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

Holding Kobilarna Lipica d.o.o.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva: Z vladnim gradivom se dopolnjuje Akt o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o..  V doslej veljavnem aktu se dopolnjuje prvi odstavek 
4. člena, ki določa dejavnost družbe. Predlagane so dopolnitve akta z naslednjimi dejavnostmi, 
M70.100 Dejavnost uprav podjetij, M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, N78.100 
Dejavnost pri iskanju zaposlitve, N82.990 Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE

e) socialno področje DA/NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
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Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti 
za druga javnofinančna 
sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Ni finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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Priloge:
- Sklep Vlade Republike Slovenije,
- Obrazložitev predloga sklepa,
- Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna 

Lipica, d. o. o.,
- Čistopis Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o..

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

Gradivo je bilo posredovano v javno razpravo preko portala eUprava.

(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave:

V razpravo so bili vključeni: 

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

    Zdravko Počivalšek
               minister
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Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 38. člena Zakona o 
Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d.o.o. je Vlada Republike Slovenije, v vlogi ustanoviteljice in 
edine družbenice Holdinga Kobilarna Lipica, d. o. o, na ....seji dne....sprejela naslednji 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o.. 

2. Direktor družbe poskrbi za vpis sklepa 1. v knjigo sklepov družbe.

    Stojan Tramte
                                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Številka:
Datum:

Sklep prejmejo:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana
2. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana
3. Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
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Obrazložitev

Skladno z Zakonom o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18; v nadaljevanju: ZKL-1) je bila s 
preoblikovanjem javnega zavoda Kobilarna Lipica ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo Holding 
Kobilarna Lipica, d. o. o. (v nadaljevanju: HKL, d. o. o.). 

ZKL-1 v 38. členu določa, da z deležem Republike Slovenije v HKL, d. o. o upravlja in uresničuje naloge in 
pristojnosti skupščine vlada. Pristojnost skupščine je, skladno z 28. členom Akta o ustanovitvi družbe z 
omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica d. o. o, št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018 (v 
nadaljevanju: akt o ustanovitvi HKL, d. o. o.), med drugim tudi, da odloča o spremembi akta o ustanovitvi 
HKL, d. o. o..

HKL, d. o. o. je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) posredoval 
spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi HKL, d. o. o., vsebino katerega je obravnaval in z njo soglašal 
tudi Nadzorni svet HKL, d. o. o. na svoji 10. redni seji dne 15. 2. 2019.

Skladno z ZKL-1 lahko HKL, d. o. o., kot obvladujoča družba, ustanovi dve odvisni družbi, in sicer eno za 
izvajanje nalog javne službe, ki so opredeljene v 43. členu ZKL-1 in drugo za izvajanje nalog pridobitnih 
dejavnosti, opredeljenih v 44. členu ZKL-1. 

HKL, d. o. o bo v okviru svoje holdinške dejavnosti in kot obvladujoča družba izvajala oz. opravljala 
skupne upravljalske, upravne in administrativne naloge za obe družbi. Gre tako za strateško vodenje,
načrtovanje, svetovanje in operativno pomoč pri poslovnih zadevah, kot tudi za izvajanje vsakodnevnih 
upravnih opravil. Za odvisne družbe bo obvladujoča družba  izvajala kadrovsko funkcijo z naborom in 
selekcijo kadrov, ter spremljanje operativnih kadrovskih postopkov ter obračuna plač. Vodila bo vsa 
finančno računovodska opravila in  kontrolinško spremljanje poslovanja. Skrbela bo za izvajanje javnih 
naročil in ostalo nabavo ter za trženje in stike z javnostmi.

Ker veljavna standardna klasifikacija dejavnosti, pod dejavnost »K64.200 Dejavnost holdingov«, ne 
vključuje zgoraj navedenih dejavnosti, ki vsebinsko zajemajo opisane aktivnosti in storitve, temveč za to 
določa posebno klasifikacijo, je potrebna dopolnitev dejavnosti, in sicer se te dejavnosti dopolnjujejo z 
naslednjimi dejavnostmi:

M 70.100 Dejavnost uprav podjetij
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
N 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
N 82.990 Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje.

Skladno z določili ZKL-1 in aktom o ustanovitvi HKL, d. o. o., MGRT predlaga Vladi Republike Slovenije, 
kot edini ustanoviteljici in družbeniku družbe, da sprejme predlagane spremembe in dopolnitve akta o 
ustanovitvi HKL, d. o. o..
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Na podlagi drugega odstavka 4. člena in prve alineje 28. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno 
odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018, je Republika 
Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, kot edini družbenik družbe sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d. o. o.

1. člen

V Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Holding Kobilarna Lipica, d. o. o., ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 32201-1/2018/3 z dne 21. 6. 2018, se prvi odstavek 4. člena
spremeni tako, da se glasi: 

»Glavna dejavnost Družbe je: K64.200 Dejavnost holdingov.
Družba lahko izvaja tudi druge dejavnosti:
A01.270  Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.300 Razmnoževanje rastlin
A01.4     Živinoreja 
A01.430 Konjereja
A01.450 Reja drobnice
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.200 Sečnja
C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.730 Proizvodnja testenin
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih ustekleničenih vod 
C33.120 Popravila strojev in naprav
C33.140 Popravila električnih naprav
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.190 Popravila drugih naprav
G46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
G46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 
G46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.6     Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
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G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.100    Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201    Počitniški domovi in letovišča
I55.209    Druge nastanitve za krajši čas
I55.300    Dejavnost avtokampov, taborov
I56.10      Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 
I56.101    Restavracije in gostilne
I56.102    Okrepčevalnica in podobni obrati
I56.103    Slaščičarne in kavarne
I56.104    Začasni gostinski obrati
I56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290    Druga oskrba z jedmi
I56.300    Strežba pijač
L68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103 Druge pravne dejavnosti
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
M70.100 Dejavnost uprav podjetij
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M75.000 Veterinarstvo
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990 Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
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Q88.910 Dnevno varstvo otrok
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.020 Dejavnost muzejev
R91.030 Varstvo kulturne dediščine
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R91.110 Obratovanje športnih objektov
R93.120 Dejavnost športnih klubov
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S96.040 Dejavnosti za nego telesa
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
»

Številka:
Datum:

Stojan Tramte
Generalni sekretar
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Č I S T O P I S

Na podlagi 34. do 37. člena ter 42. in 57. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o Kobilarni Lipica) ter na podlagi 666. člena v zvezi s 523. členom in 474. 
členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o gospodarskih 
družbah) je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, kot edini ustanovitelj sprejela

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen

Družba Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. (v nadaljevanju: Družba) je nastala s statusnim preoblikovanjem
javnega zavoda Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana, matična številka: 5025311000, in je njen univerzalni 
pravni naslednik.

Statusno preoblikovanje se je izvedlo na presečni datum 28.2.2018 (datum obračuna prenosa). 

Na podlagi 59. člena Zakona o Kobilarni Lipica se je z dnem preoblikovanja iz poslovnih knjig javnega 
zavoda Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana (v nadaljevanju: Javni zavod Kobilarna Lipica) preneslo v 
poslovne knjige Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo): nepremično 
premoženje, čreda lipicanskih konj, premična kulturna dediščina in pravice intelektualne lastnine, v 
upravljanju Javnega zavoda Kobilarna Lipica. 

2. člen

Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj Družbe ne odgovarja za 
obveznosti družbe.

Družba je ustanovljena za nedoločen čas, za upravljanje z naložbo Kobilarna Lipica d.o.o. iz 39. člena 
Zakona o Kobilarni Lipica in za izvajanje pridobitne dejavnosti iz 44. člena istega zakona. 

Družba lahko s soglasjem ustanovitelja in za namene izvajanja pridobitne dejavnosti iz 44. člena Zakona o 
Kobilarni Lipica ustanovi odvisno družbo s firmo: Turizem Lipica d.o.o., pod pogojem, da v tej odvisni 
družbi ves čas ohranja minimalni poslovni delež v višini 50% in en glas.

II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

3. člen

Firma družbe je: HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o.
Sedež družbe je Lipica, pošta 6210 Sežana.



11

Poslovni naslov je Lipica 5, Sežana.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi poslovodstvo družbe.

Družba lahko v poslovanju uporablja žig z besedilom firme družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.

III. DEJAVNOST DRUŽBE 

4. člen

Glavna dejavnost Družbe je: K64.200 Dejavnost holdingov.
Družba lahko izvaja tudi druge dejavnosti:
A01.270  Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.300  Razmnoževanje rastlin
A01.4      Živinoreja 
A01.430  Konjereja
A01.450  Reja drobnice
A01.610  Storitve za rastlinsko pridelavo
A01.620  Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
A02.100  Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.200  Sečnja
C10.320  Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390  Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
C10.710  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720  Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.730  Proizvodnja testenin
C10.840  Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
C10.890  Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
C11.070  Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih ustekleničenih vod 
C33.120  Popravila strojev in naprav
C33.140  Popravila električnih naprav
C33.170  Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.190  Popravila drugih naprav
G46.230  Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.490  Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
G46.730  Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 
G46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900  Nespecializirana trgovina na debelo
G47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G47.510  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G47.6      Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo
G47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I55.100    Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201    Počitniški domovi in letovišča
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I55.209    Druge nastanitve za krajši čas
I55.300    Dejavnost avtokampov, taborov
I56.10      Dejavnost restavracij in druga strežba jedi 
I56.101    Restavracije in gostilne
I56.102    Okrepčevalnica in podobni obrati
I56.103    Slaščičarne in kavarne
I56.104    Začasni gostinski obrati
I56.210    Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290    Druga oskrba z jedmi
I56.300    Strežba pijač
L68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310   Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103  Druge pravne dejavnosti
M69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
M70.100  Dejavnost uprav podjetij
M70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M72.110  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
M75.000  Veterinarstvo
N77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N78.100  Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
N79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210  Splošno čiščenje stavb
N81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990  Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q86.901  Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
Q88.910  Dnevno varstvo otrok
R90.010  Umetniško uprizarjanje
R90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030  Umetniško ustvarjanje
R90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.020  Dejavnost muzejev
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R91.030  Varstvo kulturne dediščine
R91.040  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R91.110  Obratovanje športnih objektov
R93.120  Dejavnost športnih klubov
R93.190  Druge športne dejavnosti
R93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.022  Kozmetična in pedikerska dejavnost
S96.040  Dejavnosti za nego telesa
S96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Dejavnost družbe se lahko spremeni ali dopolni s sklepom ustanovitelja. 

Poleg navedenih dejavnosti sme Družba opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njen obstoj in 
opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL 

5. člen

Osnovni kapital Družbe znaša 10.000.000,00 EUR in ga sestavlja en osnovni vložek v nominalni višini 
10.000.000,00 (deset milijonov) EUR. 

Ustanovitelj Republika Slovenija vplača v denarju osnovni vložek v višini 10.000.000,00 EUR, ob 
statusnem preoblikovanju, pred vpisom statusnega preoblikovanja v sodni register. Predpogoj za vplačilo 
osnovnega vložka je sprejem poslovnega in finančnega načrta s strani ustanovitelja.

6. člen

Z vplačilom osnovnega vložka iz drugega odstavka 5. člena tega akta pridobi ustanovitelj Republika 
Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana poslovni delež v nominalni višini 10.000.000,00 EUR, kar 
je 100% v razmerju do osnovnega kapitala.

V. DELITEV IN PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA 

7. člen

Republika Slovenija, kot edina ustanoviteljica in edini družbenik Družbe, svojega poslovnega deleža v 
Družbi ne sme deliti, prenesti na drugo osebo ali kakorkoli obremeniti. 

S poslovnim deležem Republike Slovenije upravlja Vlada Republike Slovenije.
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VI. POSLOVANJE DRUŽBE IN PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

Družba je ustanovljena zaradi upravljanja s kapitalsko naložbo Kobilarna Lipica d. o. o., na način, da se 
zagotovi stabilnost poslovanja odvisne družbe Kobilarna Lipica d. o. o. in izpolnitev ciljev javnega interesa, 
ob trajnostnem maksimiranju vrednosti naložbe. 

Družba opravlja pridobitno dejavnost iz 44. člena Zakona o Kobilarni Lipica na način, da se zagotavljanja 
kvalitetna, celostna in pestra kulturna, športna ter turistična ponudba na lokaciji Kobilarna Lipica, ob 
doseganju gospodarskih in razvojnih ciljev ter pričakovanih donosov.

Družba upravlja s svojimi naložbami v skladu z načrtom upravljanja iz 29. člena Zakona o Kobilarni Lipica 
-1 (Uradni list RS, št. 6/18).

9. člen

Nična je pogodba, ki jo sklene Družba v zvezi s pridobivanjem naložbe ali v zvezi z razpolaganjem z 
naložbami, ali v zvezi z opravljanjem poslov Družbe pri katerem kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, direktorju ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je družbi ali njenim odvisnim družbam povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi direktorju ali članu organa nadzora, drugi 
pogodbeni stranki.

VII. ORGANI DRUŽBE 

10. člen

Organi družbe so:
- poslovodstvo (direktor);
- nadzorni svet;
- skupščina.

Poslovodstvo 

11. člen

Družba ima enega poslovodjo z nazivom direktor/direktorica, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe 
in jo zastopa.

Direktor zastopa Družbo v pravnem prometu brez omejitev. 

Direktor mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro Družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega 
gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. 
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12. člen

Direktor ima pristojnosti in odgovornosti do skupščine Družbe:

 na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;
 pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine, in
 uresničuje ukrepe, ki jih sprejema skupščina.

13. člen

Direktorja družbe imenuje nadzorni svet Družbe. Mandat direktorja traja 5 (pet) let in je lahko ponovno 
imenovan. 

Pogodbo o poslovodenju, v kateri se opredelijo pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z 
izvrševanjem mandata direktorja, na strani Družbe podpiše predsednik nadzornega sveta, po predhodni 
odobritvi na nadzornem svetu. 

14. člen

Za direktorja družbe je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o 
gospodarskih družbah, izpolnjuje sledeče pogoje:

 jo odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost;
 ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge

stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
 ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih položajih in izkazuje pri svojem delu dobre 

primerljive rezultate;
 ni bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njo ni bila 

vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 ni poklicni funkcionar;
 ni funkcionar v organih političnih strank.

15. člen

Direktor mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu 
izogne.

Direktor ne sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo, v kateri ima Družba kapitalsko naložbo.
Za poslovno razmerje se šteje vsak pravni posel, razen poslov, v katerih je direktor odjemalec običajnih 
produktov in storitev družbe, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu.

Direktor ne sme sprejemati daril ali drugih koristi (v nadaljnjem besedilu: darila) v zvezi z opravljanjem 
funkcije, razen priložnostnih daril manjše vrednosti.

16. člen

Kršitev dolžnosti o nezdružljivosti funkcije, koliziji interesov in nedovoljenem sprejemanju daril je hujša 
kršitev obveznosti direktorja. Za razrešitev direktorja se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih 
družbah. 
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17. člen

Direktor družbe mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za sklepanje naslednjih poslov:
 ustanavljanje in/ali prenehanje podružnic, obratov in odvisnih družb;
 pridobitev in /ali odsvojitev kapitalskih naložb;
 sprejemanje odločitev na skupščinah odvisnih družb v primeru statusnih sprememb;
 dajanje poroštev, jamstev ali garancij za obveznosti drugih oseb;
 pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnim , katerih vrednost presega 50.000,00 EUR, 

razen v kolikor so ti pravni posli že predvideni v sprejetem poslovnem načrtu;
 vseh drugih pravnih poslov (vključno z investicijami, kreditnimi posli in podobno), katerih vrednost 

enega posla ali več povezanih poslov skupaj presega 100.000,00 EUR, razen v kolikor so ti posli 
že predvideni v sprejetem poslovnem načrtu družbe. 

Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo v sodni register. 

Če nadzorni svet zavrne soglasje iz prvega odstavka tega člena, lahko direktor zahteva, da o soglasju 
odloča skupščina. 

Nadzorni svet 

18. člen

Nadzorni svet sestavlja šest članov. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta in so po poteku 
mandata lahko ponovno izvoljeni.

Štiri člane nadzornega sveta , ki so predstavniki kapitala, imenuje ustanovitelj. Tri člane nadzornega sveta 
predlaga minister, pristojen za turizem ( enega izmed predlaganih članov predlaga Občina Sežana in ga 
uskladi z ministrom pristojnim za turizem), enega člana pa predlaga minister, pristojen za živinorejo.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev.

19. člen

Za člana nadzornega sveta ne more biti izvoljen, kdor ne izpolnjuje pogojev iz 273. člena Zakona o 
gospodarskih družbah in dodatnih pogojev.

Član nadzornega sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, mora izpolnjevati sledeče dodatne pogoje:
 ga odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost;
 ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila 

vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 ni neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z Družbo ali njenimi odvisnimi družbami, 

razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse 
subjekte na trgu;

 ni član organov nadzora ali vodenja oziroma ni zaposlen za nedoločen čas ali določen čas v 
pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z Družbo ali odvisnimi družbami, razen 
če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na 
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trgu; naveden pogoj ne velja za člane nadzornega sveta, ki so neposredno predlagani s strani 
ministra pristojnega za turizem in ministra pristojnega za živinorejo; 

 nima funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, nezdružljiva s 
članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja gospodarske družbe in ki take funkcije ni 
opravljal v preteklih šestih mesecih;

 ni poklicni funkcionar;
 ni funkcionar v izvršilni veji oblasti;
 ni funkcionar v organih političnih strank.

Pri imenovanju člana nadzornega sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, se poleg pogojev iz drugega 
odstavka tega člena, upoštevajo tudi naslednja merila:

- njegove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
- premore celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje;
- pri svojem delu in odločanju je sposoben upoštevati predvsem dolgoročen interes Družbe ter temu 

podrediti morebitne drugačne osebne in posamične interese;
- je časovno ali bo časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije;
- je sposobnem učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
- ni ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z Družbo ali njenim poslovodstvom;
- ni v morebitnih konfliktih interesov. 

Pri imenovanju dveh članov nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, pa se uporabljajo določila 
zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

20. člen

Pred izvolitvijo mora kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno 
usposobljenost in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja 
interesov ali do njegove pristranskosti. Kandidat poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini 
Družbe pa opravi predlagatelj kandidata za člana nadzornega sveta.

21. člen

Ustanovitelj lahko kadarkoli odpokliče člana nadzornega sveta, če je podan kateri od naslednjih razlogov: 
 če se naknadno ugotovi, da oseba ob imenovanju ali kasneje ne izpolnjuje več pogojev za 

izvolitev;
 če član za dalj časa izgubi zmožnost opravljanja funkcije;
 če član huje krši obveznosti, zlasti če s svojim vplivom poskuša doseči protipravna ravnanja 

Družbe ali sklenitev nične pogodbe, iz 9. člena tega akta;
 če se trikrat zapored neupravičeno ne udeleži sej nadzornega sveta;
 če razkrije poslovno skrivnost ali krši konkurenčno prepoved;
 če ne izpolnjuje drugih obveznosti, ki jih ima po zakonu, tem aktu ali na podlagi sklepov 

nadzornega sveta.

Članu nadzornega sveta preneha funkcija na podlaga sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave 
oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil ponovno izvoljen.
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22. člen

Nadzorni svet odloča z navadno večino na seji prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je 
odločilen glas predsednika nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa njegovega namestnika. 

Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji odsoten ali onemogočen pri 
njihovem uresničevanju v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

23. člen

Konstitutivno sejo nadzornega sveta skliče direktor Družbe, najstarejši član nadzornega sveta pa jo vodi 
do izvolitve predsednika nadzornega sveta. 

V primeru, da predstavniki delavcev ne imenujejo svojih članov v nadzorni svet Družbe, se nadzorni svet
konstituira samo z izvoljenimi člani, ki so predstavniki kapitala.

24. člen

Nadzorni svet izvoli predsednika in namestnika predsednik nadzornega sveta izmed svojih članov, ki so v 
nadzorni svet imenovani na predlog ustanovitelja, pri čemer se predsednika nadzornega sveta izvoli iz vrst 
predstavnikov ki jih je v nadzorni svet predlagal minister pristojen za turizem.

Predsednik nadzornega sveta zastopa nadzorni svet v razmerju do tretjih oseb. Predsednik nadzornega 
sveta zastopa Družbo v razmerju do Direktorja družbe. 

Nadzorni svet se skliče vsaj enkrat v četrtletju. Seje nadzornega sveta so praviloma na sedežu družbe. 
Nadzorni svet je sklepčen, in veljavno odloča, če je na seji prisotna vsaj polovica članov nadzornega 
sveta. 

Na sejah nadzornega sveta lahko prisostvuje kot opazovalec delegiran predstavnik ministrstva pristojnega 
za turizem. Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči na seji in 
zapisnikar.

Nadzorni svet sprejme poslovnik o delu nadzornega sveta, najkasneje v roku 30 dni po konstituiranju.

25. člen
Pristojnosti nadzornega sveta so:

 nadzoruje vodenje poslov družbe;
 obravnava in potrdi letno poročilo Družbe s predlogom uporabe bilančnega dobička;
 o rezultatih preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička sestavi pisno 

poročilo za skupščino Družbe;
 predlaga skupščini imenovanje revizorja, za revidiranje računovodskih izkazov Družbe;
 obravnava in potrjuje strategijo razvoja Družbe in srednjeročni načrt Družbe ter letni poslovni načrt 

Družbe;
 imenovanje in odpoklic direktorja, prokurista;
 obravnava in daje soglasje k predlogom sklepov, ki jih sprejema direktor, v funkciji edinega 

družbenika družbe Kobilarna Lipica d.o.o.;
 zastopa Družbo v razmerju do direktorja;
 odloča o soglasju k predlogom direktorja za sklepanje poslov, v skladu s tem aktom o ustanovitvi 

ali posamičnimi sklepi nadzornega sveta.
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26. člen

Nadzorni svet lahko pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo Družbe. Za izvrševanje teh 
pravic nadzorni svet s sklepom imenuje posameznega člana ali komisijo, za posamezna vprašanja pa 
lahko tudi posebnega izvedenca.

Nadzorni svet lahko s sklepom odloči, da mu direktor posreduje konkretne informacije o poslovanju 
Družbe. 

Skupščina družbe 

27. člen

Naloge in pristojnosti skupščine uresničuje vlada.

28. člen

Pristojnosti skupščine so:

 odloča o spremembi akta o ustanovitvi Družbe;
 odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala;
 odloča o uporabi bilančnega dobička;
 odloča o imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala;
 odloča o statusnih spremembah in prenehanju Družbe;
 odloča o višini prejemkov članov nadzornega sveta, ter članov komisij nadzornega sveta;
 daje soglasje k ustanoviti odvisnih družb;
 sprejema strateški načrt Družbe, ki ga je potrdil nadzorni svet Družbe;
 sprejema strateške odločitve v zvezi z naložbo Kobilarna Lipica d.o.o.;
 odloča o drugih zadevah, za katere tako določa Zakon o Kobilarni Lipica ali Zakon o gospodarskih 

družbah, v kolikor niso s tem aktom opredeljene med pristojnostmi nadzornega sveta.

Vlada svoje odločitve, sprejete na skupščini, vpisuje v knjigo sklepov, v skladu z določili Zakona o 
gospodarskih družbah.

29. člen

Skupščino skliče poslovodstvo družbe.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet. 

Skupščina se lahko skliče s priporočenim pismom vladi, v katerem mora biti naveden tudi dnevni red 
skupščine, in sicer najmanj 25 dni pred zasedanjem skupščine. 

Skupščina se lahko izvede na sedežu družbe ali v prostorih vlade. 

Vlada lahko kadarkoli sprejema sklepe iz pristojnosti skupščine ne glede na to ali je bila skupščina 
sklicana ali ne.
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VIII.PREPOVED KONKURENCE

30. člen

Direktor, prokurist, poslovni pooblaščenec, član nadzornega sveta in član strokovnega sveta ne smejo 
sodelovati v nobeni od teh vlog, pa tudi ne kot delavci ali kot družbeniki družbe ali podjetniki, ki opravljajo 
dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe.

Nadzorni svet lahko izjemoma, po predhodnem soglasju skupščine, dovoli opravljati dejavnosti, ki je ali bi 
lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo Družbe. 

IX. POSLOVNA SKRIVNOST 

31. člen 

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi Družba. Za poslovno skrivnost se štejejo 
tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Direktor, prokurist, poslovni pooblaščenec, člani nadzornega sveta, člani strokovnega sveta, družbeniki, 
delavci in druge osebe so dolžne varovati poslovno skrivnost in ukreniti vse potrebno, da se prepreči 
razkritje poslovne skrivnosti. Razkritje poslovne skrivnosti ali opustitev ukrepov za zaščito poslovne 
skrivnosti pomeni hujšo kršitev obveznosti.

X. POSLOVNE KNJIGE 

32. člen

Družba vodi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključi. 

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Na podlagi zaključenih poslovnih knjig, Družba za vsako poslovno leto v zakonitem roku sestavi letno 
poročilo.

Do ustanovitev družbe Kobilarna Lipica d.o.o. družba vodi ločeno računovodstvo za dejavnost javne 
službe in za pridobitno dejavnost, kot to smiselno določa šesti odstavek 49. člena Zakona o Kobilarni 
Lipica.

XI. PREHODNE DOLOČBE 

33. člen

Do sklenitve koncesijske pogodbe iz 45. člena Zakona o Kobilarni Lipica, ima Družba zakonsko 
pooblastilo za izvajanje dejavnosti javne službe iz 43. člena Zakona o Kobilarni Lipica. 

Z dnem preoblikovanja Javnega zavoda Kobilarna Lipica se vse nepremično premoženje, čreda 
lipicanskih konj, premična kulturna dediščina in pravice intelektualne lastnine, ki jih v poslovnih knjigah 
vodi Javni zavod Kobilarna Lipica prenese v poslovne knjige ministrstva, pristojnega za turizem.
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Na podlagi 30. člena Zakona o Kobilarni Lipica bosta Družba in Republika Slovenija, za nepremično 
premoženje, ki je namenjeno izvajanju pridobitne dejavnosti iz 44. člena istega zakona, sklenili najemno 
razmerje, pod tržnimi pogoji.

V veljavna pravna razmerja Javnega zavoda Kobilarna Lipica, z dnem preoblikovanja vstopi Holding 
Kobilarna Lipica, d.o.o.. Uslužbenci Javnega zavoda Kobilarna Lipica z dnem preoblikovanja nadaljujejo z 
delom v družbi Holding Kobilarna Lipica, d.o.o., kot univerzalnem pravnem nasledniku.

34. člen

Družba mora v roku šest mesecev od preoblikovanja pripraviti Načrt upravljanja spomeniškega območja
Kobilarna Lipica za obdobje petih let, v skladu z določili 29. člena Zakona o Kobilarni Lipica, za odločanje 
na vladi.

35. člen

Z dnem preoblikovanja Javnega zavoda Kobilarna Lipica v družbo Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. po 
zakonu preneha mandat vsem organom obstoječega javnega zavoda, razen direktorju, ki je na dan 
preoblikovanja vpisan v sodni register, ki po zakonu nastopi funkcijo vršilca dolžnosti direktorja družbe 
Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. do imenovanja novega direktorja družbe, vendar največ za obdobje enega 
leta. 

X. KONČNE DOLOČBE 

36. člen

Družba, preneha: 

 če je tako določeno z Zakonom o Kobilarni Lipica;
 z izbrisom družbe iz sodnega registra, zaradi zaključka stečajnega postopka;
 na podlagi sklepa o prenehanju Družbe po izvedeni redni likvidaciji.

37. člen

V primeru, da je nad Družbo pravnomočno začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, je kapitalska 
naložba v družbo Kobilarna Lipica d.o.o. po zakonu izvzeta iz stečajne oziroma likvidacijske mase in 
preide v last Republike Slovenije.

Številka:
Datum:

Stojan Tramte
Generalni sekretar
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