
OBVESTILO DELNIČARJEM GLEDE IZPODBOJNIH TOŽB 

 

Uprava družbe Elektro Celje, d.d. delničarje obvešča, da sta delničarja Viktor Tajnšek in VIPA 

HOLDING d.d. dne 20.9.2012 umaknila tožbo zaradi ničnosti , posredno izpodbojnosti skupščinskih 

sklepov, ki so jih delničarji sprejeli na 14. redni skupščini, 25.8.2010. 

Nekdanji predsednik uprave Viktor Tajnšek in delničar VIPA HOLDING d.d. sta vložila izpodbojno 

tožbo ker naj bi novo vodstvo v računovodskih izkazih zakrilo dobiček in po njihovih navedbah "ni 

pripravilo in pošteno predstavilo računovodskih izkazov" v skladu z računovodskimi standardi. Tako 

naj družba ne bi upoštevala obračuna omrežnin, posledično pa bi prihodki od omrežnine znašali za 

2,38 milijona evrov več. Skupaj z upoštevanjem stroškov poračuna v višini 1,686 milijona evrov bi 

Elektro Celje namesto izgube imel čisti dobiček v višini 2,38 milijona evrov. Viktor Tajnšku delničarji 

niso podelili razrešnice, zaradi česar je prav tako vložil izpodbojno tožbo.  V zvezi z zadevo je bilo več 

javnih medijskih objav na:  

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042383182 in  

http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60509549&section_id=4&article_id=3396099 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010082605569872 

 

 

V gospodarskem sporu je tožena stranka Elektro Celje  d.d. uspešno ovrgla trditve tožečih strank, kar 

je dodatno podkrepljeno z ugotovitvami Posebnega davčnega urada Davčne uprave Republike 

Slovenije, ki je opravil podroben davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodkov pravnih oseb za 

obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2010. Pozornost inšpekcijskega urada je bila usmerjena v pravilnost 

izkazovanja čistih prihodkov od prodaje oz. prihodkov od SODO d.o.o. ter pravilnost uvrstitve teh 

prihodkov v posamezno obračunsko leto. Inšpekcijski pregled je z odločbo št. DT 0610-1311/2012 02-

210-06 z dne 30.6.2012 ugotovil, da je davčni zavezanec Elektro Celje d.d. prihodke od SODO d.o.o. v 

letu 2009 prikazal v pravilnem znesku ter da so postavke davčnega obračuna in izkazovanja ter 

pokrivanja davčne izgube  pravilno izkazane. Odločba o inšpekcijskem pregledu je javno dostopna v 

tajništvu uprave na sedežu družbe. 

Ugotovitve inšpekcijskega organa so bile posredovane sodišču kot dokaz o pravilnosti ravnanja 

tožene stranke, v posledici česar sta tožeči stranki umaknili tožbene zahtevke. 

Z umikom so se tožbeni zahtevki izkazali za neutemeljene, vse javne navedbe tožečih strank o 

nepravilnostih pri poslovanju družbe Elektro Celje, d.d. pa kot netočne in neresnične. 
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