
                                                                    

 

 
 
 
Podpisani delničar družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana; Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo 
močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik – predsednik Rajko Stanković, 1000 Ljubljana, 
kot imetnik 1 lota delnic družbe (z oznako TLSG), na podlagi določb veljavno sprejetega Statuta delniške družbe Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ter v skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, 
Ur.l.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) v zvezi s 18. redno sejo skupščine delniške družbe Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, sklicane na dan 24.03.2011 podajam naslednji nasprotni predlog ter sporočam, da bom v skladu z 
prvim odstavkom 300. člena ZGD-1C druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za: 
 

NASPROTNI PREDLOG: 
 
K točki 4. IMENOVANJE POSEBNEGA REVIZORJA ZARADI PREVERITVE VODENJA POSAMEZNIH POSLOV DRUŽBE 
 
Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Telekom Slovenije, d. d., 
imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. 
 
Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Telekom Slovenije, d. d. sklepale med seboj in tistih, ki so jih 
sklepale s tretjimi osebami, v obdobju od 24.03.2006 do 01.03.2010 in sicer: 
 

• posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev; 
• posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini; 
• posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice in poslovne deleže; 
• posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; 
• posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR; 
• posle, povezane z dajanjem posojil ter nadaljnjih aktivnosti v zvezi s temi posojili. 

 
Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in 
z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti, 
ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno-računovodskega 
vidika). Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in 
se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov. 
 

Obrazložitev: 
 
Predlog je identičen objavljeni razširitvi, le čas smo skrajšali na čas delovanja do nastopa nove uprave 1.03.2010, saj se nam ne 
zdi smotrno niti smiselno preverjati posle v novejšem času, saj to lahko naredi notranja revizija kadarkoli. Na podlagi določila 
prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi 
preveritve vodenja posameznih poslov družbe.  
 
Uprava je tudi imenovanje posebnega revizorja na zahtevo Kapitalske družbe, d. d. in Slovenska odškodninska družba, d. d. 
zaradi preveritve vodenja poslov družbe, ki izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa uvrstila na dnevni red skupščine. 
Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa. Preveri naj se tudi delovanje notranje 
revizije, ki očitno teh nepravilnosti ni zasledila, ali pa o tem ni upala poročati. 
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Delničar-predlagatelj: 
Društvo MDS 

Rajko Stanković 
predsednik 

 


