
 
 
 
 

 

 
 
 
SKLIC 21. SKUPŠČINE DELNIČARJEV 
 
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. uprava 
Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje   
 
21. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v torek, dne 
31.8.2021, ob 14. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, 
Vipavska cesta 4, 
 
z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Otvoritev   skupščine,   ugotovitev  sklepčnosti   in  imenovanje  organov  skupščine hranilnice 
 
Predlog SKLEPA št. 1: 
 
Za predsednika skupščine delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. se izvoli Miloš Lavrenčič. Skupščina 
Primorske hranilnice Vipava d.d. izvoli verifikacijsko komisijo po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost 
notarke za sestavo notarskega zapisnika. 
 

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. 
 
Predlog SKLEPA št. 2: 
 
Skupščina delničarjev Primrske hranilnice Vipava d.d. sprejme spremembe in dopolnitve statuta Primorske 
hranilnice Vipava d.d., kot sledi: 
 

- spremeni se drugi odstavek 2. člena, ki se po novem glasi: 
»Skrajšana firma hranilnice je: PHV d.d.« 

 
- spremeni se prvi odstavek 7. člena, ki se po novem glasi: 
»Hranilnica opravlja naslednje dejavnosti: 
- sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun, 
- izdajanje garancij in drugih jamstev, 
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, 
- financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in 
brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting), 
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, 
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, 
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice), 
- posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov, 
- izdajanje garancij in drugih jamstev, 
- trgovanje za svoj račun z instrumenti denarnega trga, 
- kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti 
- opravljanje storitev plačilnega prometa.« 

 
- spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi: 
»Ustanovitelji hranilnice so pravne in fizične osebe.« 
 
- doda se četrti odstavek v 10. členu, ki se glasi: 
»Hranilnica lahko izda s soglasjem skupščine tudi prednostne delnice in sicer brez glasovalne pravice.« 
 
- spremeni se 11. člen, ki se po novem glasi: 
»Delnice hranilnice se ne uvrščajo med vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu 
finančnih instrumentov. Prodaja delnic se izvede tako, da je potrebno najprej ponuditi delnice v prodajo 
obstoječim delničarjem. V kolikor med njimi ni interesa za nakup, se lahko delnice proda  
 
 



 
 
 
 

 

 
drugim pravnim ali fizičnim osebam samo s soglasjem uprave ali nadzornega sveta. Ob upoštevanju 
vpliva, ki bi ga imel nov zunanji pridobitelj delnic, če bi pridobil delnice, ki so predmet prodaje, mora 
uprava presojati primernost bodočega imetnika delnic na podlagi naslednjih meril: 
• ugled bodočega imetnika, 
• finančne trdnosti bodočega imetnika, zlasti v zvezi z vrstami poslov, ki jih opravlja ali načrtuje 
hranilnica. 
 
Po zavzemu stališča o izdaji ali zavrnitvi soglasja k prodaji delnic, uprava o tem obvesti nadzorni svet. V 
primeru zavrnitve soglasja s strani uprave, se mora s tem strinjati tudi nadzorni svet. Nadzorni svet lahko, 
kljub zavrnitvi soglasja s strani uprave, prodajo delnic odobri . 

 
Obstoječi delničarji imajo, v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, v prvem odstavku opisano 
prednostno pravico tudi v primeru prodaje oz. prenosa delnic med že obstoječimi delničarji. 
 
Nadzorni svet oz. hranilnica zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj, skupaj z 
delnicami katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, 
oz. delnice, ki jih imajo osebe, ki se skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah štejejo za 
povezane osebe, prekoračil delež 10% (deset odstotkov) delnic hranilnice z glasovalno pravico. 
 
Pridobitelj, ki morebiti prekorači delež 10% (deset odstotkov) delnic hranilnice z glasovalno pravico, in ne 
zahteva izdaje dovoljenja za prenos delnic, ali ne prejme dovoljenja hranilnice, sme uresničevati 
glasovalno pravico iz 10% (deset odstotkov) delnic z glasovalno pravico. 
 
Nadzorni svet lahko zavrne prodajo tudi iz naslednjih utemeljenih razlogov: 
- če bi bilo s prenosom delnic ogroženo doseganje ciljev hranilnice, 
- če je pridobitelj delnic oseba, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti hranilnice, 
- če je pridobitelj oseba, ki bi s pridobitvijo delnic neposredno ali posredno obvladovala hranilnico, 
- če je bil pridobitelj pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: izdaje in 
neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne 
nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence, ali če je bil zoper 
pridobitelja uveden kazenski postopek zaradi suma storitve prej navedenih kaznivih dejanj in je v tem 
postopku obtožnica postala pravnomočna ali je na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna 
obravnava. 
 
- doda se nov 13. člen, ki se glasi: 
»Hranilnica lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, določenimi z zakonom na podlagi sklepa skupščine 
in dovoljenja Banke Slovenije. O pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic ter pogojih v tej zvezi odloča uprava. 
Hranilnica oblikuje za pridobivanje lastnih delnic rezerve za lastne delnice v skladu z zakonom ter jih po 
vsaki odsvojitvi pridobljenih lastnih delnic zmanjša v sorazmernem delu izračunanem iz števila delnic v 
dobro vira, iz katerega so bile oblikovane. Kadar so rezerve za lastne delnice uporabljene za pridobitev 
lastnih delnic, ki so bile nato odtujene, hranilnica sprosti rezerve v dobro vira, iz katerega so bile 
oblikovane. 
 
Hranilnica lahko oblikuje nove rezerve za lastne delnice s sklepom uprave do z zakonom predpisane 
višine. 
Iz lastnih delnic hranilnica nima nobenih pravic.« 

 
- črta se tretji odstavek 15. člena. 

 
- spremeni se drugi odstavek 17. člena, ki se po novem glasi: 
»Skupščino je potrebno sklicati najmanj 30 dni pred datumom zasedanja.« 

 
- spremeni se tretji odstavek 17. člena, ki se po novem glasi: 
»Sklic skupščine, z vsemi zakonskimi obveznimi sestavinami, se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred 
skupščino na AJPES-u ali Uradnem Listu Republike Slovenije ter na spletni strani hranilnice. Tuji 
delničarji prejmejo povabilo v obliki priporočenega pisma.« 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

- doda se nov četrti odstavek 17. člena, ki se glasi: 
»Skupščino je treba sklicati tudi, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega 
kapitala, od poslovodstva pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni 
red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.« 

 
- doda se nov četrti odstavek 17. člena, ki se glasi: 
»Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh 
mesecih od prejema popolne zahteve.« 

 
- doda se nov tretji odstavek 20. člena, ki se glasi: 
»Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko 
udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v 
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem 
skupščine.« 

 
- spremeni se prvi odstavek 20. člena, ki se po novem glasi: 
»Skupščina je sklepčna, če so na njej prisotni delničarji, ki imajo več kot 50% (petdeset odstotkov) vseh 
glasov. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če je z zakonom ali tem statutom določeno 
drugače.« 

 
- spremeni se prvi odstavek 22. člena, ki se po novem glasi: 
»Hranilnica ima od pet do sedem članov nadzornega sveta. Voli jih skupščina za dobo štirih let in so 
lahko ponovno izvoljeni.« 

 
- spremeni se prvi odstavek 24. člena, ki se po novem glasi: 
»Člani nadzornega sveta so upravičeni do osnovnega plačila za opravljanje funkcije, do povrnitve vseh 
dejanskih stroškov, ki jih imajo v zvezi z izvrševanjem svoje funkcije v nadzornem svetu in do plačila 
sejnine za udeležbo na seji, katere višino določi skupščina hranilnice.« 

 
- doda se nov šesti odstavek 29. člena, ki se glasi: 
»Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni 
bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja. Vmesna bilanca stanja iz prejšnjega stavka mora biti 
sestavljena v skladu z določbami zakona o sestavi letne bilance stanja.« 

 
- črta se 36. člen statuta. 
 

3. Izvolitev člana nadzornega sveta 
 
Skupščina družbe na osnovi sprejetega statuta v točki 2. te skupščine, kjer se določa sestava nadzornega 
sveta v številu nadzornikov od pet do sedem izvoli šestega člana nadzornega sveta Primorske hranilnice d.d.  
 
Predlog SKLEPA ŠT. 3: 
 
Skupščina imenuje g. Mosetti Flavia za člana nadzornega sveta za obdobje 4-ih let, ki učinkuje  pod 
naslednjima  pogojema: 
- da Mosetti Flavio pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta s strani Banke 

Slovenije  
- da Primorska hranilnica d.d. v roku 15 dni po imenovanju za člana nadzornega sveta hranilnice vloži 

zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta pri Banki Slovenije. 
 
Imenovanje g. Mosettija za člana nadzornega sveta začne učinkovati, ko Banka Slovenije izda dovoljenje za 
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Gradivo za skupščino 
 
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in obstoječim statutom družbe, je na 
vpogled na sedežu Primorske hranilnice Vipava d.d., Glavni trg 15, Vipava, vsak delovni dan od dneva objave 
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 15.00. 
 
Sklic skupščine s predlaganimi sklepi ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.phv.si 
ter na spletni strani AJPES. 
 
Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila 
 
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 točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 
točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke 
dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica 
skupščine. 
 
K vsaki točki dnevnega reda lahko delničarji v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava 
bo predloge in volilne predloge objavila in sporočila na način iz 296. čl. ZGD- 1 le, če bo delničar v 7 (sedmih) 
dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog oz. volilni predlog v skladu s 300. čl. ZGD-1. 
 
Pravica do obveščenosti 
 
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odst. 305. čl. ZGD-1. 
 
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki 
delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. dne 24.08.2021. V skladu z 2. odst. 297. čl. ZGD-1 in na podlagi 
2. odst. 18. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti 
delničarji, ki najmanj 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu 
družbe. 
 
Hranilnica obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, 
obstoji možnost, da skupščina delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. ne bo izvedena v predvidenem 
roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.  
 
Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za 
zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ).  
 
Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na 
skupščini pri vhodu v dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, 
zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in organizacije sistema za glasovanje na skupščini.  
 
Če skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 
skupščine istega dne, v istih prostorih ob 15. uri. V tem primeru bo skupščina Primorske hranilnice Vipava 
d.d. veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. 
 

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. 

http://www.phv.si/
http://www.phv.si/

