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, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo je sklicala 
uprava na podlagi 6.5. točke Statuta družbe in bo , z naslednjim 
dnevnim redom: 

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Izvolitev delovnih teles skupščine. 
3. Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila 

za poslovno leto 2020, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter članov organov vodenja odvisnih družb 
družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb.  

4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
5. Volitve članov nadzornega sveta. 
6. Dopolnitve Statuta družbe UNIOR, d.d. 

 
 

 
 

Podpisani:    
   

EMŠO/Matična številka:   
(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. Delničar s podpisom prijave in pooblastila dajeta privolitev, da Društvo 
MDS, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, skupaj s podatki iz delniške knjige, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na 
skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, 
ki se nanašajo nanj.) 

 
 
 

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 ter ne bodo posredovana tretjim osebam. 
Društvo MDS jih bo varovalo skladno z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.) 
 
 

in glasovanje na 25. skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 09.06.2021, in
 

 1. *P01* Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije  

 2. *P02* Vladimir LOŽAK, vodja iniciativnega OMD Unior pri Društvu MDS  
  

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod 
zaporedno številko 1. Pooblastitelj in pooblaščenec soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega pooblaščenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.) 

 

 

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Unior, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse 
predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v 
nadaljevanju pooblaščencu ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščam 
pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 25. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 
09.06.2021. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. S 
podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 25. skupščini delničarjev družbe Unior, d.d. 
 
 
 

Datum izpolnitve pooblastila: , 2021 Podpis delničarja: 
 (vpišite datum)   (pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig) 
 
 

 



 
Stran 2 od 3 

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščencu navodilo, da glasuje skladno s 
svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu 
pooblaščencu drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se 
podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) 
obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki). 
 

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v  interesu delničarja 
pooblastitelja. 
 

 

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 
ali 031 787 282, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si. 
 

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.  

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Grega Peljhan, za verifikacijsko komisijo se izvolijo predsednik Bogdan Polanec in člana Zlatko Zobovič ter Janja Lajhar 
Krajnc, za tehnično pomoč pri štetju glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Gregor Kovač. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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 glasovala ZA predlagane organe skupščine. 

Predlog sklepa 3.1: Skupščina delničarjev se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2020 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za 
poslovno leto 2019. 
Predlog sklepa 3.2: Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe ter s prejemki članov organov vodenja odvisnih družb družbe, 
v predstavljenem obsegu, kar se vključi tudi v zapisnik skupščine. 
 

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje, v morebitnem primeru glasovanja pa bosta pooblaščenca glasovala ZA seznanitvene sklepe. 

Predlog sklepa 4.1: Na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov družbe za leto 2020 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2020 5.873.510,77 EUR in je 
sestavljen iz negativnega čistega poslovnega izida leta v višini 7.959.483,84 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 
16.972.710,67 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.139.716,06 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.  
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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: Družba je v preteklem letu zaradi posledic epidemije poslovala negativno zato bo pooblaščenec glasoval ZA predlog sklepa. 
 
 

Predlog sklepa 4.2: Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2020.  
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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 podprla predlagano razrešnico upravi družbe. 
 

Predlog sklepa 4.3: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.  
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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 podprla predlagano razrešnico nadzornemu svetu družbe. 

Skupščina se seznani s potekom mandata članov nadzornega sveta z dnem 12. 12. 2021, in sicer mandat poteče štirim članom - predstavnikom delničarjev, tj. naslednjim 
članom: mag. Branko Pavlin, ga. Simona Razvornik Škofič, g. Rajko Stanković in g. Jože Golobič. 

1. točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje 

5. točka dnevnega reda: Volitve članov nadzornega sveta. 

3. točka dnevnega reda: Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o 
rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe 
ter članov organov vodenja odvisnih družb družbe, s politiko prejemkov članov organa vodenja družbe ter s politiko prejemkov 
članov organov vodenja odvisnih družb. 

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine. 

4. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 
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Predlog sklepa 5.1: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z 
dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Simona Razvornik Škofič. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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

Obrazložitev: Na skupščini so lahko podani nasprotni volilni predlogi, zato je predlagano glasovanje po lastni presoji. 
 

Predlog sklepa 5.2: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z 
dnem 13. 12. 2021, imenuje ga. Alenka Kolar. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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

Obrazložitev: Na skupščini so lahko podani nasprotni volilni predlogi, zato je predlagano glasovanje po lastni presoji. 
 
Predlog sklepa 5.3: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z 
dnem 13. 12. 2021, imenuje g. Jože Golobič. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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

Obrazložitev: Na skupščini so lahko podani nasprotni volilni predlogi, zato je predlagano glasovanje po lastni presoji. 
 
Predlog sklepa 5.4: Skupščina sklene, da se za članico nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d. za mandatno obdobje 4-ih let, s pričetkom mandata z 
dnem 13. 12. 2021, imenuje g. Franc Dover. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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

Obrazložitev: Na skupščini so lahko podani nasprotni volilni predlogi, zato je predlagano glasovanje po lastni presoji. 

Predlog sklepa 5.1: Poglavje »6. (šest) SKUPŠČINA« Statuta družbe UNIOR d.d. se dopolni z novo 6.14. točko, ki se glasi: »Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta družbe v 
sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti ( elektronska skupščina). Člani 
organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. 
 

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: 
- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, 
- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske 

skupščine, ki je – delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, 
- tehnična rešitev mora biti takšna, da delničarjem v realnem času omogoča glasovanje o skupščinskih predlogih, vlaganje nasprotnih predlogov (vključno s 

procesnimi) ter podajanje izjav o napovedi izpodbijanja sklepov, 
- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko pogojuje uresničevanje 

pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, 
- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. 

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine 
ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.« 
Dosedanja točka 6.14. se preštevilči v točko 6.15. 
Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d. začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 
 

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

ZA PROTI 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

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 na nasprotuje predlaganim dopolnitvam statuta, zato bo glasoval ZA. 

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami dnevnega reda, pooblaščam 
pooblaščenca, da o nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni presoji.  
 

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

DA NE 
Podpis delničarja:

 
(Ustrezno obkrožite) 

  

   

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah lahko 
glasoval PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah v njegovem imenu ne bo glasoval. 

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda 

6. točka dnevnega reda: Dopolnitve statuta družbe UNIOR, d.d. 


