
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. seja skupščine 
delniške družbe 
UNIOR Kovaška industrija d.d. 
 
 
 
(gradivo za delničarje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junij 2013 
 
 
 
 



 
 

Stran: 2/8

Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d. 
 
 
predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji  
 

predlog sklepa k točki 3.1.: 
 
Skupščina ugotavlja, da znaša bilančna izguba poslovnega leta 2012 21.894.114,04 EUR in je 
sestavljena iz izgube poslovnega leta v višini 15.081.809,96 EUR in izgube iz preteklih let v višini 
6.812.304,08 EUR. Skupščina sprejme sklep, da bilančna izguba iz poslovnega leta 2012 v višini 
21.894.114,04 EUR ostane nerazporejena in se prenese v naslednje leto. 
 

Predlog sklepa k točki 3.2.: 
 
Skupščina o razrešnici posameznim članom uprave družbe za poslovno leto 2012 glasuje ločeno. 
 

Predlog sklepa k točki 3.3.: 
 
Skupščina podeljuje Hrastnik Darku, članu uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 14.11.2012 in 
predsedniku uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 2012. 
 
 

Predlog sklepa k točki 3.4. 
 
Skupščina podeljuje Bračko Branku, članu uprave od 15.11.2012 dalje, razrešnico za poslovno leto 
2012. 
 

Predlog sklepa k točki 3.5. 
 
Skupščina Korošec Gorazdu, predsedniku uprave v letu 2012 od 01.01.2012 do 17.08.2012, ne podeli 
razrešnice za poslovno leto 2012. 
 
Za primer, da predlog o ločenem glasovanju iz točke 3.2. ne bo sprejet, pa uprava in nadzorni svet 
predlagata, da se namesto o predlogu sklepov pod točkami 3.3., 3.4. in 3.5. odloča o naslednjem 
predlogu:  
 

Predlog sklepa k točki 3.6.  
 
Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2012. 
 

Predlog sklepa k točki 3.7. 
 
Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012. 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o 
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi 
potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička oziroma v tem primeru bilančne izgube. 
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Ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2012 znaša 21.894.114,04 EUR in je sestavljena iz izgube 
poslovnega leta v višini 15.081.809,96 EUR in izgube iz preteklih let v višini 6.812.304,08 EUR. 
Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. 
 
Ob dejstvu, da ima družba tako izgubo v tekočem letu kot tudi še vedno nepokrito bilančno izgubo, 
uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2013 dividenda ne izplača. 
 
S predlogi sklepov za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega 
sveta v poslovnem letu 2012. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, skupščina o 
podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odloča z ločenim sklepom za vsak organ, posebej pa je 
predlagano ločeno glasovanje o razrešnici vsakemu posameznemu članu uprave, in sicer iz razloga, ker 
se g. Hrastnik Darku in g. Bračko Branku predlaga podelitev razrešnice, medtem ko je predlog, da se 
bivšemu predsedniku uprave, g. Korošec Gorazdu razrešnica ne podeli. Razlog za predlog, da se 
razrešnica g. Korošec Gorazdu ne podeli, so ugotovitve iz revizijskih poročil in pravnih mnenj glede 
poslov med družbama UNIOR d.d. in RHYDCON d.o.o., ki se nanašajo na začete postopke v zvezi z 
zakonitostjo poslovanja med tema dvema družbama. 
 
V času od 1. 1. 2012 do 17.08.2012 je UNIOR d.d. vodila dvočlanska uprava, tj. predsednik uprave 
Gorazd Korošec in član uprave Darko Hrastnik. Dne 17.08.2012 je na podlagi sporazuma prenehal 
mandat predsednika uprave, Korošec Gorazda, zaradi česar je od tega dne dalje in vse do imenovanja 
nove uprave v skladu s Poslovnikom o delu uprave vse posle uprave družbe UNIOR d.d. opravljal član 
uprave Darko Hrastnik. Z dnem 15.11.2012 je bila imenovana nova uprava, in sicer je dosedanji član 
uprave, g. Darko Hrastnik, postal predsednik uprave, na mesto novega člana uprave pa je bil imenovan 
g. Branko Bračko. 
 
Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2012 opravljali: 

- Matej Golob Matzele od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (predsednik nadzornega sveta) 
- Franc Dover od 17.08.2012 do 31.12.2012 (namestnik predsednika nadzornega sveta) 
- Rok Vodnik od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 
- Emil Kolenc od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012  
- Stanko Šrot od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012  
- Marjan Adamič od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 

 
V obdobju od 1.1.2012 do 17.08.2012 je nadzorni svet zaradi odstopa dr. Karla Kuzman konec leta 2011 
imel enega člana manj. Na skupščini dne 11.07.2012 je bil zato imenovan nadomestni član nadzornega 
sveta Franc Dover, ki opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta. 
 
 
V Zrečah, 13. 6. 2013 

 Predsednik uprave:     
  Darko Hrastnik  

 
     
  Član uprave: 

 Branko Bračko 
 
 

Predsednik nadzornega sveta: 
 Matej Golob Matzele 
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Uprava in nadzorni svet UNIOR d.d. 
 
 
predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji  
 

predlog sklepa k točki 4.: 
 
Skupščina delničarjev soglaša z umikom 2.838.414 navadnih rednih prosto prenosljivih imenskih 
kosovnih delnic družbe UNIOR d.d., z oznako vrednostnega papirja UKIG, iz trgovanja v standardni 
kotaciji na organiziranem trgu pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Skupščina delničarjev soglaša z 
začetkom vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu.  
 
Od delničarjev, ki bodo umiku delnic z organiziranega trga na Ljubljanski borzi, d.d. Ljubljana 
nasprotovali, bo družba UNIOR d.d. na njihovo zahtevo prevzela njihove delnice proti plačilu primerne 
denarne odpravnine skladno z določili ZGD-1.   
 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Trg za delnico družbe UNIOR d.d. je skorajda nelikviden. V času od vstopa na borzo (avgust 2011) do 
konca marca 2013 je na borzi lastnika zamenjalo samo 43.862 delnic oz. 1,54% celotnega lastništva. 
Promet ustvarjen v tem času znaša 195 tisoč evrov, kar je glede na celotni kapital družbe zanemarljiva 
vsota. S kotacijo na borzi so povečani tudi stroški poslovanja družbe, kot so pristojbine za trgovanje, 
nadzor, dražja revizija, javne objave in ostali podobni stroški. Prav tako se je zahteva po umiku delnice 
z organiziranega trga pojavila s strani svetovalca za finančno prestrukturiranje, družbe PWC, kasneje pa 
tudi s strani bank, ki v term prestrukturiranju sodelujejo. Takšno zahtevo je uprava družbe prejela tudi 
na zborih delničarjev, ki so bili za potrebe prestrukturiranja organizirani konec leta 2012. 
 
 
V Zrečah, 13. 6. 2013 

 
 

 Predsednik uprave:     
  Darko Hrastnik  

     
 

  Član uprave: 
 Branko Bračko 
 
 

Predsednik nadzornega sveta: 
 Matej Golob Matzele 
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Nadzorni svet UNIOR d.d. 
 
predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji  
 

predlog sklepa k točki 5: 
 

Ugotovi se, da zaradi poteka z dnem 12.12.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta 
družbe-predstavnikom delničarjev. 
 
Za nove člane nadzornega sveta-predstavnike delničarjev za štiriletni mandat, to je od 13.12.2013 do 
12.12.2017, se izvolijo: 
 

1. ime in priimek: FRANC DOVER 
datum rojstva: 25.5.1965 
prebivališče: GOSPOSVETSKA CESTA 27 B, 2000 MARIBOR 
izobrazba: MAGISTER TEHNIŠKIH ZNANOSTI 
zaposlitev: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE D.O.O., SLOVENSKE KONJICE 

 
2. ime in priimek: BRANKO PAVLIN 

datum rojstva: 21.6.1950 
prebivališče: ŠTEFANOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA 
izobrazba: MAGISTER POSLOVODENJA 
zaposlitev: UPOKOJENEC 

 
3. ime in priimek: prof. dr. MARKO PAHOR 

datum rojstva: 3.5.1974 
prebivališče: ULICA BRATOV UČAKAR 52, 1000 LJUBLJANA 
izobrazba: DOKTOR ZNANOSTI S PODROČJA EKONOMIJE 
zaposlitev: EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI 

 
4. ime in priimek: DRAGO RABZELJ 

datum rojstva: 2.10.1955 
prebivališče: GORENJE KRONOVO 10, 8222 OTOČEC OB KRKI 
izobrazba: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST 
zaposlitev: HERBUS D.O.O. 

  
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Dosedanjim štirim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala bo dne 12.12.2013 potekel 
mandat. Zaradi navedenega je nadzorni svet družbe UNIOR d.d. dne 19.04.2013 na spletni strani družbe 
UNIOR d.d. in na spletni strani Ljubljanske borze (SeoNet) objavil poziv k vložitvi kandidatur za 
člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. Po pooblastilu nadzornega sveta je predsednik 
nadzornega sveta imenoval Nominacijski odbor, ki je vodil postopke nominiranja in presoje kandidatov. 
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, kot merilo pri 
izboru pa so se upoštevali tudi kriteriji iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Poleg predsednika 
nadzornega sveta so bili člani Nominacijskega odbora še predstavniki vseh treh največjih delničarjev 
(PDP, d.d., NLB d.d. in KAPITALSKA DRUŽBA d.d.) ter neodvisni strokovnjak, zunanji član 
kadrovske komisije nadzornega sveta UNIOR d.d. Do izteka roka za vložitev kandidatur, to je do 
06.05.2013, je na Nominacijski odbor vloge poslalo 28 kandidatov. Nominacijski odbor je po pregledu 
vlog opravil ožji izbor osmih kandidatov, med katerimi so bili nato izbrani ter tudi potrjeni na seji 
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nadzornega sveta dne 12.06.2013, štirje predlagani kandidati, ki so bili najprimernejši med strokovnjaki, 
ki so se prijavili na razpis 
 
Nadzorni svet je po kriterijih, navedenih v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil, 
da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezani z družbo in/ali upravo družbe. 
 
Nadzorni svet tako na podlagi predloga Nominacijskega odbora predlaga skupščini v imenovanje 
DOVER FRANCA, PAVLIN BRANKA, PAHOR MARKA in RABZELJ DRAGA za člane 
nadzornega sveta za mandatno obdobje od 13.12.2013 do 12.12.2017.  
 
Franc Dover je magister tehniških znanosti, trenutna zaposlitev predlaganega člana je Komunalno 
podjetje Ptuj d.d., Ptuj, na delovnem mestu direktor. V njegovi več kot 20 letni karieri se je ukvarjal s 
preoblikovanjem gradiv, izvajanjem investicij v energetiki (projektiranje, nadzor, izvedba) pri izgradnji 
plinovodnih omrežij, trgovanjem z zemeljskim plinom in utekočinjenim naftnim plinom ter 
energetskimi storitvami, proizvodnjo biodizla in bioplina ter nazadnje z oskrbo z vodo v komunalnem 
podjetju. Sicer pa je g. Dover že član nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., saj ga je skupščina v letu 
2012 imenovala kot nadomestnega člana po odstopu člana Kuzman Karla. 
 
Branko Pavlin je magister poslovodenja, ki je od novembra 2011 dalje upokojen. V svoji 35 letni karieri 
si je nabral številne izkušnje z delom v predelovalnih dejavnostih (v družbi KONUS Slovenske Konjice 
in v družbi COMET Zreče), prav tako pa si je mnogo izkušenj s področja financ pridobil v času vodenja 
družbe KBM Infond, d.o.o., kjer je opravljal poslovodne funkcije. Pred upokojitvijo je zasedal mesto 
predsednika uprave družbe DNEVNIK d.d. Kot predstavnik lastnikov je sodeloval v več kot 200 
gospodarskih družbah doma in v tujini, aktivno pa je sodeloval tudi pri postopkih nastajanja 
programskih izhodišč za delovanje nadzornih svetov v gospodarstvu, na podlagi katerih je prišlo do 
vzpostavitve vseh potrebnih dokumentov,  kodeksov in poudarjanja etičnega delovanja nadzornikov. Bil 
je tudi soustanovitelj stanovskega združenja nadzornikov, član njegovih organov in predsednik 
upravnega odbora in nadzornega odbora tega združenja. 
 
Marko Pahor je doktor znanosti s področja ekonomije in od leta 1998 dalje opravlja delo na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, kjer izvaja poučevanje na univerzitetnem študiju, vodenje doktorskega študija, 
vodenje podatkovno-analitičnega centra, samostojno raziskovanje in vodenje raziskovalnih projektov, 
ter svetovalno dejavnost. Ima tudi izkušnje s članstvom v nadzornem svetu družbe Slovenijales d.d. in 
družbe ZIF Privrednik Invest iz Bosne in Hercegovine. Pri opravljanju svetovalne dejavnosti opravlja 
predvsem svetovanje na področju turizma na splošno in specifično s področja igralniške dejavnosti, 
zajema pa tudi prometno in infrastrukturno dejavnost, raziskovalno-razvojno dejavnost družb, 
upravljanje s človeškimi viri, strateško trženje in drugo. 
 
Drago Rabzelj je univerzitetni diplomirani ekonomist s 30 leti delovnih izkušenj v številnih slovenskih 
podjetjih (Cestno podjetje Novo mesto, Krka d.d., OPEKARNA Novo Mesto d.d., Dolenjski 
investicijski sklad PID d.o.o., DANA d.d., ILIRIKA DZU d.o.o., MINERAL d.d. Ljubljana, Proactiv 
d.o.o.), kjer je opravljal vodilne funkcije, večinoma kot direktor ali predsednik uprave. Trenutno je 
zaposlen v lastnem podjetju HERBUS d.o.o., ki ga je ustanovil leta 2009, ki se ukvarja z razvojem in 
proizvodno zdravilnih čajnih mešanic blagovne znamke Herbus ter polnjenjem v filter embalažo. 
 
V Zrečah, dne 13.06.2013 
 
 Predsednik nadzornega sveta:  
 Matej Golob Matzele 
Priloga k 5. točki dnevnega reda 

- vloge kandidatov s predstavitvami in prilogami 
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Uprava UNIOR d.d. 
 
 
predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem naslednji  
 

predlog sklepa k točki 6: 
 
V Poslovniku o delu skupščine se v celoti izbriše 15. člen z vsebino: »V dnevnem redu skupščine je 
praviloma vsakokratna zadnja točka dnevnega reda »vprašanja in predlogi delničarjev«.« 
 
Vsi nadaljnji členi od 16 do 47 se preštevilčijo v člene od 15 do 46. 
 
Sprememba Poslovnika o delu skupščine prične veljati, takoj, ko ga skupščina družbe sprejme. 
 
Sprejme se prečiščeno besedilo poslovnika.  

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

Poslovnik o delu uprave v 15. členu določa obvezno zadnjo točko dnevnega reda z naslovom »vprašanja 
in predlogi delničarjev«. Praviloma na dosedanjih skupščinah vprašanj ali predlogov delničarjev v 
okviru navedene točke ni bilo, zaradi česar uprava ocenjuje, da je ta točka dnevnega reda odveč in 
predlaga spremembo Poslovnika o delu skupščine na način, da se 15. člen črta ter se sprejme prečiščeno 
besedilo statuta.  
 
 
V Zrečah, 12. 6. 2013 

 
 

  Predsednik uprave:    
  Darko Hrastnik  

     
 

  Član uprave: 
  Branko Bračko 
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Priloge k 5 točki dnevnega reda 


















































