
                                                                                            
 
 
 
 
 

                     
                     
  

                     
                     
 
 
 
 
 
Seznam pooblaščencev: 

1. 
*VH01* Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva - Mali 

delničarji - Skupaj smo močnejši 
2. 

*VH02* Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva - Mali 
delničarji - Skupaj smo močnejši 

      
 

 
 

PRIJAVA IN POOBLASTILO 
 
 
 

za udeležbo in glasovanje na 10. redni seji skupščine družbe VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, ki jo je sklicala 
Uprava družbe na podlagi 20. člena Statuta družbe in bo v četrtek, 16. junija 2011 ob 11.00 uri, v sejni sobi družbe Mlinotest, d.d., 
Tovarniška cesta 14, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine. 
2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 
12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila. 
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
4. Imenovanje revizorja. 
5. Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami. 

 
 

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):   
 

Matična številka pravne osebe /EMŠO:  
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila 
in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov) 
  

e-pošta:    telefon / mobilni telefon:    
(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo 
varovalo skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov) 
  

Naslov:   
  
  

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:  
  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (ime in priimek pooblaščenca s seznama) 

  

  

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh rednih kosovnih delnic družbe VIPA HOLDING, d.d. na 10. redni skupščini družbe, na 
način, označen na tem pooblastilu. 
 

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščencev, 
vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, ki so potrebne za veljavnost se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića. 
 
To pooblastilo velja le za 10. zasedanje skupščine družbe VIPA HOLDING, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga 
lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine. 
 

 

 

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija je vpisano v register društev pri UE Ljubljana. 
Matična številka: 4009908                                         ID za DDV: SI94018154                                    TRR odprt pri DBS, d.d.: SI56 1910 0001 0204 066 



Stran 2 od 4 

 
 

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje 
 
 

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine. 
 

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za predsednika Blaža Pračka, za preštevalki glasov pa Suzano Žarkovič in Majo Curk ter ugotovi, da skupščini prisostvuje notar Jože Rožman. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*VR12* 

PROTI 
*VR15*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 
Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim organom za vodenje skupščine. 
 
 
 

2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom 
revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na 
dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila.
 

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom 
nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s poročilom revizorja in 
poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*VR22* 

PROTI 
*VR25*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 
Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Predlagani sklep je seznanitvene narave, zato bom pooblaščenec glasoval ZA. 
 
 
 

3. točka dnevnega reda: Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
 

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2010. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*VR32* 

PROTI 
*VR35*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta proceduralno zahtevala ločeno glasovanje o podeljevanju razrešnice Upravi in NS, skladno z določili Kodeksa o upravljanju javnih družb.  
 
 
 

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja. 
 

Predlog sklepa: Skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8. A, 1000 Ljubljana za revizorja 
družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*VR42* 

PROTI 
*VR45*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA 
 

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta izbrani revizijski družbi, zato bosta glasovala ZA. 
 
 
 

5. točka dnevnega reda: Poročilo o trgovanju z lastnimi delnicami.
 

Predlog sklepa: Skupščina se seznani s poročilom o trgovanju z lastnimi delnicami. 
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

ZA 
*VR52* 

PROTI 
*VR55*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA. 
 

Obrazložitev: Predlagani sklep je seznanitvene narave, zato bom pooblaščenec glasoval ZA.  
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B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih 
 

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščam pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.  
 

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:  
     

DA 
*VR62* 

NE 
*VR65*  

 (ustrezno obkrožite)  (podpis delničarja) 
 

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji 
način: PO PROSTI PRESOJI.  
 
 

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini. 
 
V/Na ________________________, dne _____. junija 2011. 
                   (VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA) 

 

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe) 
 

Podpis delničarja: _____________________________ 
                                   (BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO) 
 
 
 

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, 
Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si. 

 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO 
 

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščencem zelo 
jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za 
vsako  točko dnevnega  reda  tudi predlog  sklepa  s predlogom  za vašo odločitev  (ZA ali PROTI).  Črtne kode  so navedene  zaradi 
računalniške obdelave podatkov o glasovanju. 
 

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila: 
1. Zaradi natančnejše  identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko 

podjetja (STRAN 1). 
2. Na črto v rubriki »pooblaščam« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko 

pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1). 
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščencu navodilo, da o vseh 

predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3). 
4. V kolikor bi  želeli pri posameznem predlogu  sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš  izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem 

takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščencu navodilo, da bo pri 
glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji. 

5. Pooblastilo  obvezno  podpišite  na  koncu  celotnega  pooblastila  na  označenem mestu  in  ne  pozabite  vpisati  kraj  in  datum  izpolnitve 
pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 3). 

6. Pri koncu teksta pooblastila, na strani 3, je pod točko B navedeno glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v 
času od  izdaje  tega pooblastila oziroma na  sami  skupščini.  Če bo delničar obkrožil ZA ali,  če ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o 
morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po  lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE  in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih 
nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval (STRAN 3). 

7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki. 
 

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do PETKA, 10. JUNIJA 2011  v priloženi predplačani 
kuverti. 

 

Spoštovane male delničarke in mali delničarji družbe VIPA HOLDING, d.d.! 
 

Društvo ‐ Mali delničarji ‐ Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je zakorakalo v tretje leto svojega obstoja in delovanja. Lani in v 

prvi polovici  tega  leta smo se udeležili številnih skupščin delniških družb. Poenotenje stališč  tako malih, kot manjšinskih delničarjev, ni bil 

problem. Osnovni interes delničarjev je v glavnem enak: svoj denar želijo imeti dobro naložen, kar pomeni, da si želijo stabilne rasti podjetja in 

s tem povezane vrednosti delnice, korektnega letnega izplačila dividend in transparentnega, ter nadzorovanega vodenja podjetja.  
 

V  letu 2010 sta bili  izvedeni dve skupščini družbe VIPA HOLDING d.d.. Na 8. skupščini družbe, ki  je potekala avgusta 2010 smo zastopali 

27.603 delnic  in odločali o pripojitvi družbe Vipe Holding, d.d. k VIPI, d.d.. Predlaganemu združevanju Vipe Holding z Vipo mali delničarji 

nismo  nasprotovali,  saj  je  predstavljalo možnost  formalnega  izstopa  po  višji  ceni  od  borzne. Na  drugi  strani  smo  s  svojim  formalnim 

glasovanjem  proti  oz.  neudeležbo  uresničevali  pravico,  ki  izhaja  iz  šestega  odstavka  5.  člena  Zakona  o  pravnih  naslednicah  pidov  (v 

nadaljevanju: ZNPID). Ta določa, da bi moral prevzemnik v roku 3 mesecev po skupščini vsem, ki ne glasujejo za predlagani sklep, ali pa se 

skupščine ne udeležijo,  izplačati primerno denarno odpravnino. Žal so na skupščini VIPE, d.d. trije večji delničarji nasprotovali pripojitvi in je 

Uprava kasneje izglasovani sklep pričakovano umaknila. V nasprotnem primeru bi se obetala dolgotrajna pravna bitka. 

 



Konec  leta 2010  je sledila 9. skupščina družbe. Društvo MDS  je na tej skupščini družbe Vipa Holding, d.d. zastopalo 16.840 glasov 

malih delničarjev. Skupščina  je bila namenjena spremembam statuta, s katerimi so bile opredeljene selitev sedeža družbe  iz Nove 

Gorice  v  Ajdovščino,  ter  prilagoditve  z  novimi  določili  z  ZGD‐1C,  zaradi  propadlega  združevanja  z  družbo  Vipa,  d.d..  Namesto 

pokojnega  člana nadzornega sveta mag. Aleša Žajdele, so delničarji  izvolili Boruta Kuhariča, hkrati pa so gospodu Silvanu Peršolji 

potrdili nov štiriletni mandat, ki  je pričel teči 29. marca 2011. Na predlog Društva MDS   je za novega člana NS bil  izvoljen doc. dr. 

Simon  Čadež,  kateremu  je mandat  pričel  teči  tudi  z  29. marcem  2011.  Tako  je možnost  boljšega  sodelovanja  pri  upravljanju  in 

nadzoru dobilo tudi 11.600 malih delničarjev, ki v družbi predstavljajo nekaj več kot 20 % celotnega lastništva. 
 

Tokratna 10. skupščina, ki bo 16. junija 2011, ima 5 točk dnevnega reda. Te so: izvolitev organov, seznanitev z letnim poročilom, podelitvijo 

razrešnice  Upravi  in  NS,  imenovanju  revizorja  ter  poročilu  o  trgovanju  z  lastnimi  delnicami.  Društvo MDS  predlaganim  sklepom  ne 

nasprotuje in jih bo zato podprlo. Seveda pa želimo, da tudi vi s pomočjo pooblastila uresničujete svoje upravljavske pravice. 
 

Društvo MDS je lastnik 1 delnice VIPE HOLDING z oznako VHDR.  Več informacij o Vipi Holding si lahko preberete na spletni strani Društva MDS 

http://www.skupaj.si/odbor/vipa‐holding. V delo Društva MDS  se  lahko  vključite  kot  redni  član  (več o  tem na www.skupaj.si,  zavihek O 

DRUŠTVU oz.  http://www.skupaj.si/pristopna_izjava , ali pa kot pridruženi član. V ta namen smo se odločili za omejeno zbiranje pooblastil 

(zato tega ne bodo prejeli vsi delničarji), skladno z našimi finančnimi zmožnostmi, ki ga prosim izpolnite skladno z navodili in ga pošljite nazaj 

v priloženi predplačani kuverti najkasneje do petka, 10. junija 2011. V kolikor kdo izmed vaših družinskih članov tega pooblastila ni prejel, pa 

bi ga želel pridobiti si le‐tega lahko natisne na naši spletni strani v rubriki .... ali pa pošljete pisno zahtevo z osnovnimi podatki (ime in priimek ter 

naslov delničarja Vipe Holding) na e‐mail info@skupaj.si. Po prejemu navedenih podatkov vam ga bomo posredovali po e‐pošti ali po faxu.  
 

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg predsednika Rajka Stankovića in izvršnega sekretarja Grege Tekavca, še člani izvršnega 

odbora:  Gordan  Šibić  –  finančni  vlagatelj  v  številnih  družbah  in  ekonomski  strokovnjak,  doc.  dr.  Simon  Čadež  predavatelj  na 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, mag. Adolf Zupan nekdanji direktor Telekoma 

Slovenije  in Zavarovalnice Tilia  in Ljubiša Stanojević,  izvršni direktor. Seveda brez pravne pomoči ne gre  in tu gre omeniti Mojco 

Cvetko (univ.dipl.prav.) ter gospodarskega eksperta prof. dr. Šimeta Ivanjka, ki je tudi soavtor gospodarske zakonodaje.  
 

Naj vam na kratko navedemo nekaj zadnjih odmevnejših uspehov našega Društva MDS: 
 

‐ končali smo spor med BTC, d.d. in malim delničarjem; 

‐ V letu 2010 in 2011 smo na skupščini ŽITA, d.d. bili največji delničar družbe in sicer smo zastopali 20 % osnovnega kapitala oz. smo 

imeli leta 2010 27,30 % glasovalnih pravic, leta 2011 pa 26,71 % glasovalnih pravic, 

‐ na skupščini Krke smo v letu 2009 dosegli 3,1 % zastopanosti, leta 2010 pa že 9,91 % in bili tretji največji zastopnik delničarjev takoj 

za paradržavnima SOD‐om in KAD‐om. 

‐ na skupščinah Elektro distribucije beležimo zastopanost od 4  do 13 %, pri tem poudarimo, da imajo mali in manjšinski delničarji v 

lasti le 20,5 %. 

‐ uspeli  smo  imenovati  Ljubišo  Stanojevića  ‐  izvršnega  direktorja  Društva  MDS  za  člana  nadzornega  sveta  v  družbi  Sklad  za 

spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, kjer je več kot 10.000 delničarjev, ki do sedaj niso o svoji naložbi vedeli prav nič 

‐ uspeli smo s širitvijo dnevnega reda skupščine  Istrabenza s točko »Revizija vseh poslov zadnjih 5  let«, ki bo pokazala morebitne 

nepravilnosti, za katere so odgovorni člani poslovodstva na čelu z Igorjem Bavčarjem in člani nadzora na čelu z Jankom Kosmino, a 

žal ni bila  izglasovana  zaradi nepričakovanega manevra družbe Petrol, a  te aktivnosti  še vedno  intenzivno vodimo v  smeri  sklica 

izredne skupščine na to temo, 

‐ intenzivno si že od januarja 2011 dalje prizadevamo, da cerkvena Holdinga Zvon Ena in Dva ne končata v stečaju, saj menimo, da 

morajo del odgovornosti prevzeti tudi banke v obliki odpisov in ne, da račun plača samo 65.000 malih delničarjev, ki jim grozi izguba 

premoženja, 

‐ od marca 2011 do aprila 2011 smo večkrat javno pozvali Pivovarno Laško, da se priključi večinski prodaji Mercatorja, saj le na ta 

način dobijo možnost da maksimirajo ceno tako v Pivovarni Laško, kot tudi možnost preostalih 15.000 delničarjev Mercatorja, da 

izstopijo po pošteni ceni, da torej dobijo prevzemno premijo in to se je nenazadnje tudi zgodilo,  

‐ na prihajajoči skupščini Pivovarne laško pa  je član našega izvršnega odbora doc. dr. Simon Čadež nominiran za izvolitev za člana NS 

Pivovarne Laško, 

‐ maja 2011 smo skupaj s SOD‐om  in KAD‐om  razširili dnevni  red  letošnje skupščine SAVE, d.d., kjer zahtevamo  izredno  revizijo 

poslov za zadnjih 5 let, saj gre za sum oškodovanja premoženja delničarjev, in odpoklicujemo enega nadzornika in namesto njega 

predlagamo člana strokovnega odbora Društva MDS dr. Boštjana Udoviča, 

naši  člani  tudi aktivno sodelujejo na volitvah za novo skupščino Vzajemne, d.v.z., kjer smo v preteklosti organizirano delovali na 
zadnjih 3 skupščinah in predsednik Rajko Stanković je bil član posvetovalnega organa predsednika izredne Uprave Dušana Kidriča 
in še bi lahko naštevali, a si lahko več ogledate na www.skupaj.si. 
 

Z vljudnimi pozdravi, 
  Društvo ‐Mali delničarji ‐ Skupaj smo močnejši
  Rajko Stanković 
  Predsednik 
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