
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d. 
MALA ULICA 5 P P 139 
1001 LJUBLJANA 
SLOVENIJA 

Datum: 02.06.2022 

POROČILO O POTEKU 
25. skupščine družbe VGP DRAVA Ptuj d. o. o., 

ki je bila dne 30.05.2022 ob 10:00 uri. 
e ez a na s upscm1: 

Vseh glasov družbenikov 

Prisotnih glasov družbenikov na skupščini 

Pooblaščenec SOH na skupščini zastopal glasov 

Lastniški deleži v družbi VGP DRAVA Ptuj d. o. o. : 
- REPUBLIKA SLOVENIJA 
- VGP DRAVA Ptuj d. o. o. - lastni deleži 

Dnevrni red 

(25,0021%) 
(1,5988%) 

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. 

Predlog sklepa 1.1 

% 

100,00 

74,60 

33,69 

Za predsednika skupščine se izvoli g. Leopold Poljanšek, ki je pristojen za vodenje seje skupščine, potrditev in 
podpis zapisnika. Za sestavo zapisnika in preštevanje glasov se izvoli go. Darjo Mlakar. 

!Glasovalno stališče SOH: IZA IZA: 100,00% IPROTI: 0,00% 1 

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. seje skupščine družbe, z dne 31. 3. 2022. 

Predlog sklepa 2.1 
Skupščina potrdi zapisnik 24. seje skupščine družbe, z dne 31. 3. 2022. 

!Glasovalno stališče SOH: IZA IZA: 100,00% IPROTI: 0,00% 1 

3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe za obdobje januar - marec 2022. 

Predlog sklepa 3.1 
Skupščina se seznani s poročilom o poslovanju družbe za obdobje januar - marec 2022. 

!Glasovalno stališče SOH: !SEZNANITEV 1 

4.) Problematika rasti cen materiala in storitev v gradbeništvu. 

Predlog sklepa 4.1 
Skupščina družbe se seznani s problematiko rasti cen materiala in storitev v gradbeništvu. 

!Glasovalno stališče SOH: !SEZNANITEV 1 

j•a je ,pso111, ~ re5,ster :>· C1r.rcl--e,-. ~ ŠQI , ~1.CJ,1•,. i:e. ,, , o:o !. ::! !33, CC· ~ 
:,S"=','\ O:llts 3C! ~6' 9!::?.lC i.~ ~recco-,i,; '\Y.::r~!I ~'~ 1, r i m<:MI~ štc,. 1• , : '7~>" 10:, :,~. S'-"!lCJ?l 

1/2 



IZJAVA 
Slovenskega državnega holdinga d. d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja 

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in 
akti upravljanja naložb. 
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Slovenski državni holding d. d. 

Melita Malgaj, 
Strokovna direktorica OE 
gospodarstvo in turizem 
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