
Spoštovani,

Po zadnjem obvestilu direktorja družbe CERTA HOLDING d.d. Zorana Goloba 
delničarjem, z dne 13.6.2016, je sedaj jasno na kateri strani so organi družbe CERTA 
HOLDING d.d., torej na strani skritega kupca delnic. 

Naj pojasnimo, da se je pred leti družba CERTA HOLDING d.d. ustanovila prav iz 
razloga zaščite premoženja, ki so ga ustvarili zaposleni in bivši zaposleni v družbi ETA 
d.o.o., ki so svoje lastninske certifikate vložili v družbo CERTA d.d.. S tem namenom 
je bilo pridobljeno s strani takratnega vodstva tudi precej drago pravno mnenje in 
sprejete spremembe statuta družbe CERTA HOLDING d.d., ki so podelile vsem 
delničarjem prednostno pravico pri nakupu delnic, nadalje uvedle neprenosljivost 
delnic brez soglasja družbe CERTA HOLDING d.d. ter uvedle določilo, da lahko 
posamezni delničar pridobi največ 10% delnic družbe.  Ta določila so bila spisana za 
zavarovanje delničarjev in njihovega, skozi leta ustvarjenega premoženja napram 
tretjim, zunanjim osebam, pri čemer pa noben očitno niti pomislil ni, da bi se lahko 
kdaj uprava družbe obrnila proti delničarjem. Direktor družbe CERTA HOLDING d.d. 

Zorko Golob je sedaj, namesto, da bi se postavil v bran prej omenjenim določilom 
statuta, ki branijo interese in pravice delničarjev in ki so jih sprejeli delničarji družbe 
CERTA HOLDING d.d.,  poiskal pravno mnenje, s katerim lahko sedaj tudi sam 
osporava prej omenjena določila statuta družbe CERTA HOLDING d.d. in zagovarja 
namen, da preko borznoposredniške družbe ILIRIKA d.d. neznani tretji osebi zagotovi 
pridobitev delnic in torej  vpliv na družbo CERTA HOLDING d.d.. Pravna mnenje so 
lahko različna, finančna moč oziroma denar vseh delničarjev pa je v rokah direktorja 
Zorana Goloba, ki je tudi očitno naročil pravno mnenje Inštituta za gospodarsko pravo 
pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, katerega cena je po dostopnih podatkih 
najmanj 5.000,00 EUR. Dejstvo tudi je, da v kolikor je v zadnjem obdobju zaradi 
sprememb zakonodaje morebiti lahko prišlo do drugačnih tolmačenj veljavnega statuta 
oziroma morebiti celo do tega, da so drago plačana določila statuta pričela morebiti 
»puščati« in torej morebiti ne služijo več svojemu namenu,  potem je ponovno tu čista 
in izključna odgovornost g. Zorka Goloba, ki kot direktor družbe CERTA HOLDING 
d.d. ni naredil in zagotovil vsega potrebnega, da bi se določila statuta uskladila 
oziroma posodobila tako, da bi še vedno brez dvoma in dileme lahko ščitilo to, zaradi 
česar je sploh družba CERTA HOLDING d.d. bila ustanovljena, torej zaščititi 
premoženje delničarjev in družbo pred tretjimi lastniki.  

Poleg tega pa je čudno, da se direktor Golob že danes sklicuje na pravno mnenje 
Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, za katerega 
pravi, da naj bi bilo delničarjem dostopno šele po 15.6.2016 na sedežu družbe in po 
predhodni najavi? Ali  z njim še ne razpolaga, sam pa že ve, kako se bo glasilo? Če je 
morebiti podpisnik tega mnenja prof. dr. Marijan Kocbek pa je potrebno opozoriti tudi 
na sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Pg 681/2001, z dne 14.6.2001, ki je ob 
upoštevanju tudi pravne teorije in sicer dr. Marjana Kocbeka v prispevku Prenosljivost 
delnic in predkupne pravice delničarjev (Podjetje in Delo, GV d.d. z dne 20.6.1995 št. 



4, stran 472), vseeno zavzelo stališče, da »mora prodajalec pri prodaji predhodno le 
obvestiti ostale delničarje o nameravani prodaji in jih opozoriti na možnost 
izkoriščenja predkupne pravice. Če pa slednji te svoje pravice ne izkoristijo, je možno 
delnice prodati tretjemu.«

Pozivamo torej vse delničarje, da delnice ne prodajo, saj bo za to še vedno čas po 
skupščini, ki se mora dogoditi najkasneje do konca avgusta 2016, na kateri pa se 
potrebuje vaš glas za spremembe, spremembe na bolje, med drugim tudi za višjo 
prodajno ceno delnic, za katero vam danes ponujajo več kakor sedemkrat manj kakor 
znaša njena trenutna knjigovodska vrednost.  

S spoštovanjem,
mag. Sebastjan Kerčmar l.r., Cerkno
Miran Ciglič l.r., Cerkno, 
Marta Deisinger l.r., Cerkno
mag. Vasilij Sedej l.r., Cerkno
Vinko Mazej l.r., Cerkno
Danilo Rejc l.r., Cerkno
Vlasta Ferjančič l.r., Cerkno
Andra Poženel l.r., Idrija
Franci Ferjančič l.r., Cerkno
Marko Močnik l.r., Cerkno
Stanko Močnik l.r., Cerkno
Darko Laharnar l.r., Slap ob Idrijci
Jože Kenda l.r., Cerkno
Janja Mavri l.r., Gorje pri Cerknem
Pavle Praprotnik l.r., Cerkno
Zdravka Praprotnik l.r., Cerkno
Klemen Kenda l.r., Cerkno
Gabrijel Brelih l.r., Gorje pri Cerknem
Branka Vidjen l.r., Cerkno 
Bogdan Rupnik l.r., Idrija
Jože Leban l.r., Cerkno
Vojka Koder Hvalec l.r., Idrija
Zdravka Kokalj l.r., Idrija


