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Nasprotni predlog delničarja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši k točki dnevnega reda 3.2., 21. redne 
skupščine družbe Petrol, d.d.  
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe Petrol, d.d. 
(v nadaljevanju delničar - predlagatelj), vlaga skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Uradni 
list RS, številka 42/2009, v nadaljevanju ZGD-1C) in veljavnim statutom družbe, nasprotni predlog k predlogu sklepa 
3.2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za 
poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in 
podelitev razrešnice« na 21. skupščini  Petrol, d.d. Hkrati sporoča, da bo, skladno z določbo 300. člena ZGD-1C, na 
skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za: 
  
Nasprotni predlog sklepa k točki 3.2. Podelitev razrešnice Upravi za poslovno leto 2010, ki glasi: 
 
»Skupščina družbe podeli razrešnico članu Uprave Roku Vodniku za poslovno leto 2010.  
Skupščina družbe podeli razrešnico članici Uprave Mariji Lah za poslovno leto 2010.  
Skupščina družbe podeli razrešnico članu Uprave/delavskemu direktorju Bojanu Hermanu za obdobje 1.1.2010 do 
20.09.2010.  
Skupščina družbe podeli razrešnico članu Uprave/delavskemu direktorju Samu Gerdinu za obdobje 24.11.2010 do 
31.12.2010. 
Skupščina družbe ne podeli razrešnico predsedniku Uprave Aleksandru Svetelšku za poslovno leto 2010.  
Skupščina družbe ne podeli razrešnico članu Uprave Janezu Živku za poslovno leto 2010.  
Skupščina družbe ne podeli razrešnico članu Uprave Romanu Dobnikarju za poslovno leto 2010.« 
 
Obrazložitev: Ob koncu poslovnega leta 2010 smo bili delničarji seznanjeni s »tako imenovano afero SCT«, zaradi 
katere je kasneje tudi odstopil predsednik Uprave Aleksander Svetelšek.  
 
Delničar Društvo MDS meni, da članu Uprave g. Romanu Dobnikarju ne moremo podeliti razrešnice zaradi njegove 
vloge ob podpisu novo pogodbo z SCT, ki jo je sklenil oz. verjetno sopodpisal poleti 2010 z dolžnikom SCT v imenu 
Petrola in s tem preklical prejšnjo pogodbo in dotedanja prvovrstna zavarovanja terjatev v obliki hipotek oz. plomb 
na zemljiščih ter drugem premoženju SCT  in tako družbo Petrol in njene delničarje izpostavil visokemu dolžniškemu 
tveganju do družbe SCT.  
 
Temu je nato sledilo »reševanje« in tudi nenavaden odkup dolga priznanega odvetnika, ki pa bi ga lahko preprečil 
član uprave odgovoren za finance g. Janez Živko, in tako je s tem še dodatno povečal izpostavljenost družbe Petrol 
do SCT.  



Za obe »nesrečni dejanji oz splet okoliščin« kot jih je poimenovala revizijska komisija NS Petrol, pa je seveda 
odgovoren moralno in objektivno tudi tedanji predsednik Uprave Aleksander Svetelšek, ki je tudi iz teh razlogov 
odstopil. Ker so prej imenovanim povzročili potencialno veliko premoženjsko škodo družbi Petrol in njenim 
delničarjem, saj je stečaj dolžnika SCT vse bližje (25. maj 2011), Društvo MDS kot delničar in zastopnik delničarjev na 
današnji skupščini ne more soglašati s podelitvijo razrešnice za leto 2010. Še več, v primeru stečaja SCT in s tem 
povezano izgubo prihodkov bo moral NS in Uprava razmisliti tudi o pričetku morebitnega ugotavljanju odškodninske 
odgovornosti. 
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