
Upravni odbor družbe VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, 
Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 z zakonskimi 
spremembami, točko 19 Statuta družbe in svojega sklepa z dne 14.6.2018,  sklicuje 
 

13. redno sejo skupščine družbe 

VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana 
 

ki bo dne 20.7.2018 ob 11.00 uri 
v prostorih notarke Nevenke Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana 

z naslednjim 
 
DNEVNIM REDOM: 

 
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine  
Predlog sklepa št. 1 : 
 Za predsednika skupščine se izvoli:  Leopold Poljanšek 
 Za preštevalca glasov se izvoli: Grega Tekavec 
  
Na seji bo prisotna notarka Nevenka Tory iz Ljubljane. 
 
2.  Seznanitev skupščine z letnim  poročilom za leto 2017, ki ga je sestavil, obravnaval in 

potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih 

članov upravnega odbora družbe za poslovno leto 2017 in s pisnim poročilom upravnega 

odbora družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2017. 
 
3.  Seznanitev z izgubo poslovnega leta 2017  in podelitev razrešnice predsedniku in članom 

upravnega odbora  
Predlog sklepa št. 2/1:Skupščina se seznani z izgubo poslovnega leta 2017 v višini  
136.637,51 EUR. 
Predlog sklepa št. 2/2: Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega 
odbora družbe v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2017. 
 

4.  Poročilo o pridobivanju lastnih delnic 
 
5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic 
Predlog sklepa št. 3: 
Osnovni kapital družbe VELO NEPREMIČNINE, d.d. se zaradi umika lastnih delnic zmanjša 
iz zneska 611.576,37 EUR za znesek 13.861,08 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe 
VELO NEPREMIČNINE d.d.  po izvedenem zmanjšanju 597.715,29 EUR. 
Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se izvede z umikom 
3.324 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako VLNR, ki predstavljajo 
2,27% vseh delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni 
kapital družbe v znesku 597.715,29  EUR razdeljen na 143.337 navadnih prosto prenosljivih 
imenskih kosovnih delnic z oznako VLNR. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom 
lastnih delnic je povečati donosnost lastniškega kapitala družbe VELO NEPREMIČNINE 
d.d.. 
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. 
člena ZGD-1 v breme bilančnega dobička. Skladno s petim odstavkom 381. člena ZGD-1 se v 
kapitalske rezerve odvede znesek 13.861,08 EUR. 



Osnovni kapital družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. je zmanjšan z dnem vpisa zmanjšanja 
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic v sodni register oz. z dnem vpisa sklepa o 
zmanjšanju osnovnega kapitala  z umikom delnic v sodni register. 
Skupščina družbe daje upravnemu odboru  družbe pooblastilo in nalog za umik 3.324 lastnih 
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako VLNR in za njihov izbris iz 
centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD d.d.. Z umikom se navedene delnice 
razveljavijo. 
 
6. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala  
 Predlog sklepa št. 4:  
Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic v sodni register se 
osnovni kapital družbe, ki po zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic 
znaša 597.715,29 EUR in je razdeljen na 143.337 navadnih prosto prenosljivih imenskih 
kosovnih delnic z oznako VLNR, zmanjša po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala 
za 454.378,29 EUR tako, da bo po zmanjšanju osnovni kapital družbe VELO 
NEPREMIČNINE d.d. znašal 143.337,00 EUR in bo razdeljen na 143.337 navadnih prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic z oznako VLNR. 
 
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala družbe je prenos zneska 454.378,29 EUR v kapitalske 
rezerve družbe in povečanje donosnosti kapitala. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala v 
višini 454.378,29 EUR se ne izplača delničarjem. 
 
7. Dopolnitev dejavnosti družbe, spremembe statuta družbe zaradi dopolnitve dejavnosti 

družbe, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic, zaradi 

poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala  in druge spremembe statuta ter 

pooblastilo upravnemu odboru za uskladitev besedila statuta oz. za sprejem prečiščenega 

besedila statuta skladno z sprejetimi odločitvami skupščine 
Predlog sklepa št. 5/1:  
 
-Dejavnost družbe se dopolni tako, da se dopolni 3. člen Statuta družbe VELO  
NEPREMIČNINE d.d. z naslednjimi dejavnostmi:  
» 01.190  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin, 
  01.500  Mešano kmetijstvo 
 01.610  Storitve za rastlinsko pridelavo 
02.100  Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti 
46.610  Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo, 
52.100  Skladiščenje 
52.240  Pretovarjanje 
64.920  Drugo kreditiranje 
64.990  Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in 

dejavnosti pokojninskih skladov 
77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup 
77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup 
77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice« 
 
-Dopolni se naslov pred 4. členom Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da 
odslej glasi: » OSNOVNI KAPITAL IN ODOBRENI KAPITAL« 
 



-Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic skladno s sklepom skupščine 
pod točko 5. dnevnega reda te skupščine se spremeni prvi odstavek 4. člena  Statuta družbe 
VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da odslej glasi: 
»Osnovni kapital družbe znaša 597.715,29 EUR in je razdeljen na 143.337 navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 
Znesek vplačanega osnovnega kapitala je 597.715,29 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti 
vplačan.« 
 
- Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic v sodni register se 
zaradi  zmanjšanja osnovnega kapitala po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala  
skladno s sklepom skupščine pod točko 6. dnevnega reda te skupščine spremeni prvi odstavek 
4. člena  Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da odslej glasi: 
»Osnovni kapital družbe znaša 143.337,00 EUR in je razdeljen na 143.337   navadnih, prosto 
prenosljivih imenskih kosovnih delnic . 
Znesek vplačanega osnovnega kapitala je 143.337,00 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti 
vplačan.« 
 
-Doda se tretji odstavek v 4. členu Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d., ki glasi: 
»Upravni odbor družbe je pooblaščen, da v 5 letih po vpisu spremembe Statuta, s katero je 
bilo podeljeno to pooblastilo, v sodni register, s sklepom poveča osnovni kapital družbe za 
največ 71.668,50 EUR, z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne ali stvarne 
vložke, kar predstavlja odobreni kapital, s tem, da se mora povečanje osnovnega kapitala 
dokončno vpisati v register v roku 5 let. 
Nove delnice se izdajo v številu, z emisijskim zneskom, z vsebino pravic in skladno s pogoji 
izdaje, kot jih z vsakokratnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic 
določi upravni odbor  družbe. Upravni odbor družbe lahko v celoti ali deloma izključi 
prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic. 
Upravni odbor  je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z vsakokrat veljavno 
sprejeto odločitvijo o povečanju osnovnega kapitala in izdajo novih delnic družbe iz 
odobrenega kapitala.« 
 
-Spremeni se 5. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da odslej glasi: 
 » Vse delnice so delnice enega razreda.  
Vse delnice so v celoti vplačane.  
Delnice so v skladu s predpisi izražene v nematerializirani obliki.  
Družba sme pridobivati lastne delnice za namen umika ali iz drugih zakonskih razlogov 
oziroma po pooblastilu skupščine.« 
 
-Spremeni se naslov pred 6. členom Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da 
odslej glasi: » POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA« 
 
-Spremeni se 6. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. tako, da odslej glasi: 
»O povečanju osnovnega kapitala z vložki, ki se izvede z novo izdajo delnic, glede vrste ter 
razreda delnic, odloča skupščina s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi 
deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi 
sklepa skupščine, sprejetega s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
 
Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim 
sklepom skupščine o izdaji novih delnic. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem 



vpisa v sodni register. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe 
poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. 
 
Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako sklene skupščina s ¾ večino pri sklepanju 
zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način 
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.« 
 
-7. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se v celoti črta. 
 
-8. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 7 člen. in se spremeni 
tako, da odslej glasi:  
»Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom. Upravni odbor šteje najmanj 
tri člane in največ pet članov. Člani upravnega odbora so imenovani za obdobje šestih let z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika 
upravnega odbora in enega namestnika predsednika.« 
 
-9. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 8. člen. 
 
-10. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 9. člen. 
 
-11. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 10. člen. 
 
-12. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 11. člen. 
 
-13. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 12. člen in se spremeni 
tako, da odslej glasi:  
»Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev in sicer tudi osebe, ki niso 
člani upravnega odbora. 
Upravni odbor lahko podeli prokuro. Upravni odbor lahko določi da prokurist zastopa 
družbo samostojno ali skupaj še z enim članom upravnega odbora.  
Izvršni direktorji, ki niso člani upravnega odbora vodijo posle družbe v obsegu, ki ga določi 
upravni odbor ter v skladu z navodili upravnega odbora in skupščine. 
Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese tudi pooblastilo za zastopanje družbe. 
Če je imenovanih več izvršnih direktorjev, upravni odbor določi področja, za katera so 
imenovani posamezni direktorji. V tem primeru lahko upravni odbor določi, da so 
pooblaščeni voditi posle in zastopati družbo samostojno na področjih, na katerih so 
imenovani. « 
 
-14. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 13. člen.  
 
-15. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 14. člen in se spremeni 
tako, da odslej glasi: 
»Za sodelovanje na sejah in delo v upravnem odboru pripada članom sejnina. Višino sejnine 
določi skupščina delničarjev s sklepom.«  
 
-16. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 15. člen. 
 
-17. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 16. člen. 
 
 



-18. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 17. člen in se spremeni 
tako, da odslej glasi: 
»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo skupščine z objavo na spletni strani Agencije 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V objavi se navede dnevni 
red ter kraj in čas seje.« 
 
-19. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 18. člen. 
 
-20. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 19. člen. 
 
-21. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 20. člen. 
 
-22. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 21. člen in se spremeni 
tako, da odslej glasi: 
»Če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo na 
spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), če 
zakon ne določa drugače. V primeru, da je potrebno objaviti posamezne podatke ali sporočila 
družbe, ki so pomembna za družbo ali delničarje, se objavijo na spletni strani AJPES ali na 
drug način, ki ga določa zakon.« 
 
-23. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 22. člen. 
 
-24. člen Statuta družbe VELO NEPREMIČNINE d.d. se preštevilči v 23. člen. 
 
Predlog sklepa št. 5/2:  
 
Skupščina družbe daje upravnemu odboru družbe pooblastilo za uskladitev besedila statuta 
oz. za sprejem prečiščenega besedila statuta skladno z sprejetimi odločitvami skupščine pod 
točko 5., točko 6., točko 7. dnevnega reda te skupščine. 
 
 
8. Določitev bruto sejnin za opravljanje funkcije članov upravnega odbora 
Predlog sklepa št. 6: 
Člani upravnega odbora  so upravičeni do plačila sejnine za udeležbo na seji upravnega 
odbora v znesku 400,00 EUR bruto za predsednika upravnega odbora in 300,00 EUR bruto 
za člane upravnega odbora. V primeru izvedbe korespondenčne seje so člani upravnega 
odbora upravičeni do polovične sejnine.  
 
 

Predlagatelj sklepov je: 

 - pod točko 1, 3, 5, 6, 7 in 8 upravni odbor družbe. 

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice: 

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.  

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti 
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: 

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe, najpozneje konec četrtega 
dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, 



če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec dne 
16.7.2018, 

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., 
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine  to je konec dne 16.7.2018 (v 
nadaljnjem besedilu: presečni datum). 

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec je potrebno predložiti družbi pooblastilo. 
Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, 
zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.  Pooblastilo mora biti pisno in ves 
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. 

Dopolnitev dnevnega reda: 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi 
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko 
dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe 
bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega 
reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi 
tega sklica skupščine.  

Predlogi delničarjev: 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. 
člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega 
sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog).  

Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge 
delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300.  oz. 301. člena ZGD-1, in sicer: 

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, 

- ki bodo razumno utemeljeni,  

- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal 
predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog. 

Gradivo in dostopnost dokumentov: 

Na sedežu družbe na naslovu Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, vsak delovnik od 
10 – 12 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine  
je dostopno gradivo: 

- sklic skupščine, 

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in 
utemeljitev predlogov sklepov k  vsaki točki dnevnega reda poročilom o pridobivanju 
lastnih delnic, 

- letno poročilo družbe za leto 2017, 

- poročilo upravnega odbora družbe o preveritvi  in potrditvi letnega poročila družbe 
za poslovno leto 2017.   

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 
300., 301. in 305. člena ZGD-1. 

 



Pravica do obveščenosti: 

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo 
svoje pravice do obveščenosti.  

 

Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 146.661 navadnih, prosto prenosljivih 
imenskih kosovnih delnic družbe. Družba ima na dan sklica skupščine v lasti 3.324 lastnih 
delnic, ki nimajo glasovalne pravice, ostalih 143.337 delnic ima glasovalno pravico. Vse 
delnice so istega razreda. 

 

Vljudno vabljeni! 

       
 
 
 
                                                                                               VELO NEPREMIČNINE,  d.d. 
                                                                                                     Upravni odbor 


