
LIPA AJDOVŠČINA Tovarna pohištva d.d. - v likvidaciji 
Lokarjev drevored 1 
5270 Ajdovščina 
 
Na podlagi 7. Točke  Statuta delniške družbe  LIPA AJDOVŠČINA Tovarna pohištva  d.d. – v 
likvidaciji, sklicujem skupščino delničarjev družbe,  ki bo potekala dne 23.04.2018 ob  9.30 uri 
na sedežu  družbe v Ajdovščini, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina z naslednjim 
 

D N E V N I M  R E D O M : 
 
1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja 

 
Predlog sklepa št.1:  
 
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Žare Tatalovič. 
Za preštevalca glasov se imenujeta Suzana Žarkovič in Tomaž Juvan.            . 
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 

 
2. Sprejem poročila likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka in 

o predlogu za razdelitev premoženja. Odločanje o nagradi likvidacijskemu 
upravitelju. 

 
Predlog sklepa št. 2 : 
Predlagatelja: likvidacijski upravitelj družbe  
 
1a.  Skupščina sprejme poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega postopka 
nad družbo LIPA AJDOVŠČINA Tovarna pohištva d.d. – v likvidaciji in s predlog za razdelitev 
premoženja . 
 
1.b. Skupščina sprejme sklep, da je med postopkom likvidacije  izplačana nagrada 
likvidacijskemu upravitelju primerna za obseg in dolžino likvidacijskega postopka. 
 
1.c.    Po zaključku likvidacije se poslovne knjige  hranijo pri družbi VIPA NEPREMIČNINE d.o.o., 
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina  in  se po preteku posameznih rokov arhiviranja oz.  
hrambe uničijo, trajne  pa izročijo Pokrajinskemu arhivu s sedežem v  Novi Gorici. 
 
 
Gradiva: 
Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacijskega 
postopka so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan med 12. in 13 uro, v času 
od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodnem obvestilu na 
elektronsko pošto tomaz.juvan@vipa-holding.si oz. telefonsko številko 041 671 595. 
 
 
Pogoji udeležbe: 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot 
imetniki delnic vpisani v delniški knjigi nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in  da delničar do 
presečnega dne pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi pravico 
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. 
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica 
skupščine najpozneje v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 

mailto:tomaz.juvan@vipa-holding.si


skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega 
reda.  
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo 
likvidacijskemu upravitelju v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in 
sporočijo  v skladu s 296. čl ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku 
in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. 
 
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim 
odstavkom 305. člena ZGD-1. 
 
 
Ajdovščina,     20. 03. 2018                                                       Likvidacijski upravitelj: 
 
                                                                                                              Vipa nepremičnine d.o.o. 
                                                                                                              Miran Gombač - direktor 


