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POOBLASTILO  

za udeležbo, sodelovanje in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini združenja SAZOR 

GIZ k.o. 

 

 

 

Podpisani/-a ___________________________________________________________, 

                                (ime in priimek člana/članice oz. firma člana/članice) 

 

s stalnim prebivališčem oz. poslovnim naslovom: __________________________________, 

 

davčna številka:_______________________,    

 

(pooblastitelj), 

 

pooblaščam 

 

____________________________________________________________ ______________, 

(ime, priimek, stalno prebivališče pooblaščenca/ke oz. firma, poslovni naslov in davčna številka 

pooblaščenca/ke) 

(pooblaščenec), 

 

 

da se v mojem imenu udeleži skupščine članov združenja SAZOR – Slovenska avtorska in 

založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o. (SAZOR GIZ k.o.), ki bo v petek, 24. 

junija 2022, ob 12. uri v prostorih GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, da me na navedeni skupščini 

zastopa, v mojem imenu sodeluje in pri točkah dnevnega reda glasuje na sledeči način: 

 

Pri točki 1. dnevnega reda, ki se glasi Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih 

teles skupščine, glasuje: 

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 1,  

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 2,  

 

 

Pri točki 2. dnevnega reda, ki se glasi Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ 

k.o. za leto 2021 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim 

poročilom za leto 2021 in poročila nadzornega odbora o delu za leto 2021, seznanitev z izjavami članov 

poslovodstva in nadzornega odbora o nasprotju interesov, glasuje: 

 

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 3,  

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 4,  

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 5 

 

Pri točki 3. dnevnega reda, ki se glasi Sprejem novih Pravil o stroških poslovanja, glasuje: 

ZA   /   PROTI (ustrezno obkrožiti) predlagani sklep št. 6 

 

V primeru, da pooblastitelj pri navodilih za glasovanje o posameznih sklepih ne obkrožim katere od 

možnosti glasovanja (ZA ali PROTI), pooblaščam pooblaščenca, da glasuje ZA v sklicu skupščine  

predlagane sklepe.  

 

V primeru glasovanja o morebitnih proceduralnih sklepih, pooblaščenca pooblaščam, da glasuje po svoji 

presoji. 
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Ne glede na predhodno navedena navodila pooblastitelj pooblaščenca izrecno pooblaščam, da v primeru 

popravka ali dopolnitve v sklicu skupščine predlaganih sklepov (npr. navedbe, dopolnitve ali 

spremembe v imenih predlaganih članov delovnih teles skupščine), o tako popravljenih ali dopolnjenih 

sklepih in/ali dokumentih glasuje po svoji lastni presoji.  

 

S podpisom tega pooblastila izrecno preklicujem vsa morebitna druga pooblastila, dana za izvrševanje 

mojih članskih upravičenj (sodelovanje, glasovanje na skupščini, idr.) na zgoraj navedeni skupščini 

članov SAZOR GIZ k.o..  

 

 

V ____________________, dne ______________ 

 

 

__________________________  

(podpis pooblastitelja) 

 

 

 

************************************************ 

 

Sprejem pooblastila: 

Pooblaščenec sprejemam pooblastilo za zastopanje in izjavljam, da pooblastilo ne povzroča nasprotja 

interesov med pooblaščencem in pooblastiteljem.       

   

_____________________________  

(podpis pooblaščenca) 

 


