
 

 
 

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANI STROKOVNI JAVNOSTI ZA KANDIDATURO V 
NADZORNI SVET DRUŽBE LAMETA d.d. 

 
Po večmesečnih prizadevanj je Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) uspelo 
pridobiti pravnomočno pooblastilo sodišča za sklic in izvedbo skupščine delničarjev družbe 
Lameta, d.d., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Male delničarje v družbi Lameta, d.d., 
namreč že dalj časa skrbi, da direktor Ludvik Bergles - bolj kot v interesu družbe in delničarjev 
- ravna v svojem lastnem interesu, saj skupščin družbe ne sklicuje redno, da bi se soočil z 
vprašanji delničarjev in podal potrebna pojasnila, poslovanje družbe pa iz nerazumnih 
razlogov podaljšuje ter na ta način najeda sredstva, ki bi morala pripasti delničarjem.  
 
Na podlagi sklica, objavljenega dne 14.06.2018 na spletnih straneh AJPES, bo tako dne 
17.07.2018, ob 12.30 uri, v mali kulturni dvorani Študentskega doma, na naslovu Svetčeva 9, 
1000 Ljubljana, potekala 12. skupščina družbe Lameta, d.d. Skupščina bo razpravljala in 
sklepala o izredni reviziji poslov med direktorjem oziroma z njim povezanimi osebami in 
družbo Lameta, d.d., ter o vložitvi odškodninske tožbe zoper člane organov vodenja in 
nadzora zaradi škode, nastale v posledici izplačevanja zastaranih obveznosti. 
 
Ker so se organi vodenja in nadzora družbe Lameta, d.d., izvedbi skupščine s tem dnevnim 
redom nezakonito upirali, so mali delničarji izgubili zaupanje vanje ter zahtevali razširitev 
dnevnega reda skupščine tudi z obravnavo predčasnega odpoklica vseh članov Nadzornega 
sveta družbe Lameta, d.d., in imenovanjem novih nadzornikov ter izrekom nezaupnice 
direktorju Ludviku Berglesu. Razširitev dnevnega reda je bila na spletnih straneh AJPES 
objavljena dne 02.07.2018. 
 
Ker se VZMD pri zastopanju interesov malih delničarjev v vseh delniških družbah zavzema za 
najvišje standarde korporativnega upravljanja, želi tudi v družbi Lameta, d.d., doseči, da bi bil 
nov Nadzorni svet družbe sestavljen iz oseb, ki so sposobne kritično nadzirati poslovanje in 
vodenje družbe ter ki imajo strokovno znanje in izkušnje za presojo ključnih odločitev. VZMD 
zasleduje tudi, da bi bil v Nadzorni svet družbe Lameta, d.d., imenovan vsaj en neodvisni 
strokovnjak ter da bi bil Nadzorni svet sestavljen komplementarno (upoštevaje raznovrstnost 
članov glede na strokovno znanje in izkušnje). Zaradi vsega naštetega VZMD ponovno, tudi 
javno poziva zainteresirane strokovnjake, ki bi bili pripravljeni prevzeti funkcijo člana 
Nadzornega sveta družbe Lameta, d.d., da svoj interes sporočijo VZMD še pred skupščino, 
dne 17.07.2018, zaradi ustrezne priprave predlogov sklepov. Tako apeliramo tudi na 
Kapitalsko družbo, d.d. (KAD), ki je največji posamični delničar Lamete, d.d., (29,45 %) da 
prispeva kvalificirane strokovnjake ter upraviči svoje poslanstvo profesionalnega 
korporativnega upravljanja z naložbami Republike Slovenije.  
 
Veselimo se sodelovanja z vsemi zainteresiranimi. 
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