








Izvedene skupščine družb / sprejeti sklepi ustanovitelja v obdobju od 01.10.2017 do 31.12.2017

Družba

Delež 

RS v %

Delež 

SDH v %

Datum sklica in 

mesto objave

Datum skupščine 

ali *sklepa uprave 

SDH Točke dnevnega reda

Glasovanje SDH  in sprejeti 

sklepi na skupščini

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA 90,000 02.10.2017

ZAKLJUČENA

1.) Izvolitev predsednice skupščine in potrditev dnevnega reda

Sklep 1.) Za predsednico skupščine se imenuje gospo Irmo Frelih. 

Potrdi se predlagani  dnevni red.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Imenovanje prokuristke družbe

Sklep 1.) Z dnem sprejetja tega sklepa se za prokuristko družbe imenuje Rebeko Leo Kovačič. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Poročilo o sodbi Višjega sodišča v Ljubljani XI Pg 3911/12-47 in o vložitvi revizije

Sklep 1.) Skupščina se seznani s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani XI Pg 3911/12-47 v zvezi z nepremičnino na Vrhniki in z vloženo revizijo. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

INKOS, D.O.O., KRMELJ 2,540 06.10.2017

ZAKLJUČENA

1.) Tvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se imenuje Anton Breznik, stanujoč K potoku 12, Hotinja vas, 2312 Orehova vas. Zapisnik vodi Marjetka Vintar Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Pregled sklepov zadnje skupščine, ki je potekala 06. 04. 2016

3.) Potrditev dnevnega reda

Sklep 1.) Skupščina potrdi predlagani dnevni red skupščine. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Obravnava letnega poročila za leto 2016

Sklep 1.) Skupščina potrdi letno poročilo za leto 2016. Skupščina potrdi poročilo neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2016 in 

potrjenega poročila revizorja, skupščina podeljuje upravi razrešnico za leto 2016.

Navodilo : PROTI

SDH glas. : /

ZA % :

N.P. 1.) Skupščina se seznani z rezultatom poslovanja v letu 2016 in sprejme letno poročilo za leto 2016. 

Skupščina se seznani s poročilom neodvisnega revizorja. Na osnovi sprejetega poročila za leto 2016 in poročila revizorja, skupščina podeljuje 

direktorju razrešnico za leto 2016. Podelitev razrešnice direktorju ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

Podelitev razrešnice upravi ne pomeni odreka morebitnim odškodninskim zahtevkom.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Poročilo o tekočem poslovanju

Sklep 1.) Skupščina se seznani s tekočim poslovanjem družbe. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

6.) Razno

ABANKA, D.D. 100,000 11.10.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Sklep 1.) Skupščina banke imenuje organe XXXVI. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik:                 Tomaž Marinček

2. podpredsednik:                 Aleš Brlogar

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :

2.) Imenovanje članov Nadzornega sveta banke

Sklep 1.) 1. Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 11. 10. 2017, imenuje  gospod Peter 

Merc.

2. Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 01. 01. 2018, imenuje  gospa Bernarda Babič.

Predlagatelj sklepov je nadzorni svet.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V 

REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE

100,000 10.10.2017

SEONET

11.10.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave družbe se za predsednico skupščine izvoli mag. Melito Trop Đukić. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Sklep 2.) Na predlog uprave družbe se izvoli verifikacijska komisija v sestavi ga. Cirila Kovačič kot predsednica ter ga. Nika Drakulič in g. Dejan Šeško 

kot preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Sklep 1.) Osnovni kapital družbe DARS d. d. se bo z dosedanjega osnovnega kapitala, ki znaša 2.319.866.345,16 EUR, v skladu s 334. členom ZGD - 1 in 

6.1. točko Statuta družbe povečal z novim stvarnim vložkom v višini 2.417.829, 00 EUR, tako, da bo po povečanju znašal 2.322.284.174,16 EUR. 

Predmet stvarnega vložka  v skladu s sklepom Vlade RS št.47604 - 2/2017/5 z dne 27. 7. 2017 predstavljajo naslednje nepremičnine, ki so v lasti edinega 

delničarja Republike Slovenije:

parc. št.    katastrska občina      ID oznaka nepremičnine    površina         vrednost 

875/8       2683 - Grič                  ID 3828256                           1.849             64.142,00 EUR

43/2         2316 - Vrtojba              ID 88766                              16.563           1.452.208,00 EUR 

10/1         2316 - Vrtojba              ID 2443052                           10.055           901.479,00 EUR

Osnovni kapital se bo povečal z izdajo novih imenskih kosovnih delnic, in sicer bo vse novo izdane kosovne delnice  v številu 57.939 z emisijsko 

vrednostjo 41,73 (enainštirideset 73/100) EUR, vplačal edini delničar Republika Slovenija, za preostanek v višini 34,53 EUR pa se bodo povečale 

kapitalske rezerve družbe. Po povečanju osnovnega kapitala družbe bo število kosovnih delnic znašalo 55.650.231.

Šteje se, da so delnice vplačane z dnem vložitve stvarnega vložka v družbo.

Sklep Vlade RS št. 47604 - 2/2017/5 z dne 27. 7.2017 je sestavni del tega sklepa.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala se statut družbe, in sicer točke 5.1, 5.2 in 5.3, uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. 

Skupščina pooblašča upravo družbe in nadzorni svet, da izvedeta vse potrebne aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala družbe.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov  DARS d.d. za obdobje 2017 do 2021

Sklep 1.) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe DARS d.d.se za obdobje petih let od 2017 do 2021 za pooblaščenega revizorja imenuje  KPMG 

Slovenija d.o.o. Ljubljana.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Spremembe in dopolnitve statuta družbe DARS d.d.

Sklep 1.) Uprava lahko imenuje vodilne delavce, kot delavce s posebnimi pooblastili za določen čas, skladno z veljavnimi delovnopravnimi predpisi. 

Vodilni delovni mesti, glede katerih se lahko v skladu s prejšnjim stavkom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, sta Direktor področja (m/ž) in 

Svetovalec uprave (m/ž). Mandat delavcev na vodilnih delovnih mestih, ki jih družba zaposli za določen čas na podlagi pooblastila iz te točke statuta, je 

vezan na mandat predsednika uprave, kar velja tako za redno končanje mandata kot za predčasno prenehanje mandata. Mandat vodilnih delavcev traja 

od dne imenovanja in se konča najkasneje 3 mesece po končanju mandata predsednika uprave (kar velja za redno končanje kot tudi za predčasno 

prenehanje). Podrobnejša opredelitev pravic, obveznosti, trajanje imenovanja ter drugih pogojev za zasedbo vodilnih delovnih mest se uredi v internih 

aktih družbe.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Sprejem čistopisa statuta in pooblastilo predsedniku skupščine.

Sklep 1.) Skupščina delničarjev sprejme čistopis statuta, spremenjenega glede na danes sprejeta sklepa št. 2.1 in 4.1, in pooblašča predsednico 

skupščine za podpis čistopisa statuta.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, 

D.D.

32,730 13.10.2017

DIREKTNA 

POŠTA

20.10.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov)

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik KristijanAnton Kontarščak, za preštevalce glasov pa Jurček Tomažič in Dimitrij Adi Šuc Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala za radi pokrivanja nepokrite izgube in istočasno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Stran 2 od 6



Sklep 1.) 1. Ker je vrednost sredstev, ki jo izkazuje družba MLM, d.d., v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, 

vsebovanih v Proočilu o finančnem položaju in poslovanju družbe , večja od likvidacijsek vrednsoti sredstev iz. 7. točke prvega odstavka 142. člena 

UFPPIPP, se v postopku prisilne poravnave nad družbo, ki ga vodi Okrožno sodišče v Mariboru, izvede  poenostavljeno zmanjšanje osnovnega 

kapitala, tako da se osnovni kapital zmanjša iz 1.050.000,00 EUR za 1.050.000,00 EUR, tako, da po zmanjšanju osnovnega kapitala osnovni kapital 

znaša 0,00 EUR.

2. Zaradi poenostavljenega zmanšanja osnovnega kapitala iz 1. točke se vse sedanje delnice družbe v skupnem številu 1.050.000, na katere je razdeljen 

osnovni kapital družbe, razveljavijo.

3. Hkrati s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala iz 1 točke se osnovni kapital družbe poveča s stvarnimi vložki.

4. Predmet stvarnega vložka so lahko naslednje terjatve upnikov do družbe:

4.1. vsaka navadna terjatev, ki je vključena v seznam navadnih terjatev, ki je sestavni del Poročila

4.2. vsaka zavarovana terjatev, ki je vključena v seznam zavarovanih terjatev in ločitvenih pravic, ki je sestavni del Poročila,

4.3. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, ki je do časa, ko se izvedeta vpis in vplačilo delnic na podlagi tega 

sklepa že prenehala,

4.4. ne glede na točko 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev, katere nastanek je povezan z odložnim pogojem, ki se do poteka roka 

za vpis in vplačilo delnic še ni uresničil,

4.5. ne glede na točki 4.1. in 4.2. predmet stvarnega vložka ne more biti terjatev upnika, ki ima v razmerju do družbe položaj povezane družbe po 

527.členu ZGD-1 ali ožje povezane osebe, razen v primerih, ko zakon določa drugače.

5. Zaradi izvedbe osnovnega kapitala bodo izdane nove navadne imenske kosovne delice, ki d ajejo sledeče pravice: pravico do udeležbe pri 

upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

6. Pripadajoči znesek novih delnic se določi v višini 1 EUR.

7. Emisijska cena novih delnic, ki se vplačajo s stvarnimi vložki, se določi tako:

7.1. emisijska cena za delnice, ki se vplčajao s prenosom zavarovane terjatve, je ena delnica za vsaka 2 EUR zneska prenesene terjatve.

7.2. emisijska cena za delnice, ki se vplačajo s prenosom navadne terjatve, je ena delnica za vsake 4 EUR zneska prenesene navadne terjatve

7.3. višina zneska terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ki se upošteva pri izračunu števila delnic, ki so vplačane s preneseno terjatvijo, se določi po 

stganju ob začektu postopka prisilne poravnave, zmanšanem za morebitni znesek, do katerega je terjatev prenehala v času po začetku postopka 

prisilne poravnave. S prenosom terjatve zaradi vplačila stvarnega volžka se prenesejo tudi obresti od glavnice prenesene terjatve za čas od začetka 

postopka prisilne poravnave,

7.4. če število novih delnic, do katerih je upravičen upnik za prneseni znesek terjatve, izračunano po emisijki ceni iz točke 7.1 ozirom 7.2. točko tega 

sklepa ni enako celemu številu, je upnik za znesek prenesene terjatve upraivčen od najbližjega nižjega celega števila delnic.

8. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število delnic, ki je enako vsoti števila delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom 

svojih terjatev do družbe v skladu s 4. in 7. točko tega sklepa.

9. Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic iz 8. točke tega sklepa, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v 

višini 1 EUR.

10. Povečanje osnovnega kapitala s hkratnim poenostavljenim zmanjšanjem je uspešno, če upniki zaradi vplačila stvarnih vložkov na družbo 

prenesejo tgerjatve najman v skupnem znesku 6.794.032,35 EUR.

11. Ta sklep učin kuje pod odložnim pogojem, da bo pravnomočno potrjena prisilna poravnava, ki jo vodi Okrožno sodišče v Mariboru pod opr. št. St 

2208/2017.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

META INGENIUM, DRUŽBA 

TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

49,000 5.12.2017

email obvestilo

15.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Odločitev o izvedbi korespondenčne skupščine

Sklep 1.) Skupščina se opravi korespondenčno. Skupščino vodi g. Lorenzo Valeriani preko elektronskega naslova l.valeriani@meta-group.com tako, da 

se mu na elektronski naslov posredujejo glasovi za vsakega od predlaganih sklepov do konca dne na katerega je sklicana skupščina.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 1.) Z dnem sprejema tega sklepa se za članico nadzornega sveta družbe META Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. imenuje:

• Puc Mira

Kantetova 79, si-1000 Ljubljana

Mandat imenovane članice nadzornega sveta traja 4 leta od dneva izvolitve.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

META INGENIUM, DRUŽBA 

TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

49,000 13.12.2017

email obvestilo

19.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine

Sklep 1.) Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se:

Predsednik skupščine: Jurij Giacomelli

Zapisnikar in preštevalec glasov: Tomaž Kuralt

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Sprejem letnega poročila za leto 2015

Sklep 1.) Skupščina sprejme letno poročilo družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o. za poslovno leto 2015 kot je priloženo. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

RUDNIK ZAGORJE V ZAPIRANJU, 

D.O.O. - V LIKVIDACIJI

19.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Poročilo o poteku postopka likvidacije

Sklep 1.) Skupščina sprejme Končno poročilo likvidacijskega upravitelja za Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji (Oktober 2017), ki ga je 

izdelal likvidacijski upravitelj g. Franc Stošicki in je v Prilogi 1 tega sklepa.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Sprejem predloga o razdelitvi premoženja
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Sklep 1.) Skupščina sprejme Predlog likvidacijskega upravitelja za delitev premoženja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji (Oktober 

2017), ki ga je izdelal likvidacijski upravitelj g. Franc Stošicki in ki je v Prilogi 2 tega sklepa. Na Republiko Slovenijo kot edino družbenico družbe se 

prenese vse v predlogu navedeno premoženje, pri čemer se denarna sredstva s TRR družbe pred prenosom znižajo za znesek iz sklepa št. 3.

 

Na edino družbenico se prenese tudi drugo v prihodnosti morebiti odkrito premoženje v lasti družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji, s 

katerim likvidacijski upravitelj v dnevu zaključka likvidacije ni seznanjen

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Nagrada in stroški likvidacijskega upravitelja

Sklep 1.) Skupščina ugotovi, da je družba likvidacijskemu upravitelju g. Francu Stošickemu nagrado in stroške do 30. septembra 2017 (datum 

zaključne bilance) izplačevala sproti, na podlagi sklenjenih pogodb z družbo. Obveznosti družbe iz naslova nagrade in stroškov do g. Franca 

Stošickega za obdobje oktober - december 2017, so še neporavnane.

Likvidacijski upravitelj je v skladu z zgoraj navedenim upravičen še do plačila stroškov (osnovna plača, dodatki, drugi stroški do izbrisa družbe iz 

registra) za obdobje oktober - december 2017 ter do nagrade (odpravnine), kar vse skupaj znese 12.218,51 EUR, ki se mu izplačajo še pred prenosom 

premoženja na Republiko Slovenijo v skladu s sklepom št. 2 iz prejšnje točke dnevnega reda. Vse obveznosti družbe iz naslova nagrade in stroškov do 

Franca Stošickega po navedenih pogodbah so tako poravnane, 

preostala sredstva iz TRR računa družbe za prenos na Republiko Slovenijo pa znašajo 26.000,00 EUR.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Shranjevanje poslovnih knjig

Sklep 1.) Arhivsko gradivo, poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku družbe Rudnik Zagorje v 

zapiranju, d.o.o. - v likvidaciji se hrani delno pri Geološkem zavodu Slovenije (prej imenovan GZL), delno v Arhivu Celje, delno pa v rudarskem muzeju 

v Kisovcu.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE 

DRAVA, D.O.O, PTUJ

25,000 20.12.2017

ZAKLJUČENA

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

Sklep 1.) 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. Mileno Zdolšek.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. seje skupščine družbe, z dne 20. 09. 2017

Sklep 1.) Skupščina potrdi zapisnik 5. seje skupščine družbe, z dne 20. 09. 2017. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Obravnava poročila o poslovanju družbe v obdobju januar - oktober 2017 s prognozo do konca leta

Sklep 1.) Skupščina  se seznani z informacijo o poslovanju družbe za obdobje januar- oktober 2017 in prognozo do konca leta. Navodilo : ZA

SDH glas. : /

ZA % :

4.) Razno

STH VENTURES, D.O.O. 49,000 30.11.2017

email obvestilo

21.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.) »Današnja skupščina družbenikov se opravi na podlagi 2. odstavka 509. člena ZGD-1 in se lahko na njej veljavno

sprejmejo sklepi, saj so na skupščini navzoči vsi družbeniki z glasovalno pravico oziroma njihovi pooblaščeni zastopniki, tako da gre za univerzalno 

skupščino.«

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 1.) »Ugotovi se, da se ga. Barbari Vtič Vraničar, stan. Ljubljana, Vidergarjeva ulica 11, z dnem 23.12.2017 izteče

mandat v nadzornem svetu družbe.«

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

Sklep 2.) »Na podlagi 28. člena družbene pogodbe skupščina družbe za članico nadzornega sveta imenuje: ga. Barbaro Vtič

Vraničar, stan. Ljubljana, Vidergarjeva ulica 11. Mandat traja 4 leta od dneva izvolitve.«

Navodilo : VZDRŽAN

SDH glas. : VZDRŽAN

ZA % :51,00

ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE 

D.O.O., ANKARAN

11,740 22.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritve skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.) Prisotni družbeniki so soglasno ugotovili, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini prisotni vsi družbeniki (univerzalna skupščina). Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

2.) Izvolitev predsednika skupščine in imenovanje zapisnikarja

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli g. Slavko Štepec. Za  zapisnikarja skupščine se imenuje g. Rajko Rešek. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

3.) Seznanitev z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe

Sklep 1.) Skupščina se seznani z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanju mandata direktorja družbe Rajka Reška, pri čemer skupščina 

soglaša, da pogodba o zaposlitvi in mandat direktorja preneha  31.12.2017.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

4.) Odpoklic prokurista družbe
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Sklep 1.) Goran Križnar se odpokliče z mesta prokurista družbe z dnem 31.12.2017. Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

5.) Imenovanje novega direktorja oziroma poslovodje  družbe

Sklep 1.) Za direktorja družbe se s 1.1.2018 imenuje Goran Križnar za čas 4 let od 1.1.2018 dalje.

Direktor zastopa družbo samostojno.

Skupščina soglaša s predlogom pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe. Za podpis pogodbe se pooblašča predsednik skupščine Slavko Štepec.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

6.) Razno

Sklep 1.) Objavi se razpis za direktorja družbe.

Kot zahteve in pogoji za imenovanje direktorja družbe se v razpisu navede, da morajo kandidati/ke poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 

izpolnjevati še pogoje, da imajo:

- univerzitetno izobrazbo,

- najmanj 5 let delovnih izkušenj, s katerimi dokazujejo, da imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovne sposobnosti za uspešno 

opravljanje funkcije direktorja družbe,

- znanje najmanj dveh tujih jezikov.

Za vodenje razgovorov s prijavljenimi kandidati, preveritev izpolnjevanja pogojev ter za oblikovanje predloga za imenovanje enega od kandidatov za 

direktorja družbe se pooblašča D.S.U., d.o.o. kot večinskega družbenika v družbi.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :100,00

LUKA KOPER, d.d. 51,000 11,130 28.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Sklep 1.) Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Navodilo : ZA

SDH glas. : /

ZA % :

2.) Izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.) Za predsednika skupščine se izvoli Gorazd Podbevšek, za preštevalca glasov IXTLAN Forum, d.o.o.,

Ljubljana. Ugotovi se prisotnost notarja Draga Ferligoja.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :99,97

3.) Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2017, 2018, 2019

Sklep 1.) Razveljavi se sklep št. 5, o imenovanju družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o. za

revizorja računovodskih izkazov družbe in Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019,

sprejet na 28. skupščini družbe, dne 30.6.2017 in se za revizorja računovodskih izkazov družbe in

Skupine Luka Koper za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenuje BDO Revizija d.o.o., družba za

revidiranje.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :99,68

4.) Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega

sveta ter članom komisij nadzornega sveta
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Sklep 1.) Skupščina družbe na podlagi določil 25. člena Statuta družbe sprejme do preklica odločitev o določitvi

plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega sveta ter članom komisij nadzornega sveta:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana

nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto.

2. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za

posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta.

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

3. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število

udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni

znesek sejnin ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana

nadzornega sveta na letni ravni.

4. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne

glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in

komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek

sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75%

osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

5. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini

15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen

tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta,

namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za

opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

6. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega

člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega

sveta.

7. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5%

osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

8. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede

na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen

do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega

plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat

posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije

nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član

je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler

skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije

za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal

njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

9. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in

doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :99,57

5.) Seznanitev z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila glede

vodenja posameznih poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev

Sklep 1.) Skupščina delničarjev se seznani z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila posebnega

revizorja PriceWaterhouseCoopers, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o.

glede vodenja posameznih poslov družbe Luka Koper, d.d., z izvajalci pristaniških storitev.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :99,72

6.) Glasovanje o nezaupnici upravi

Sklep 1.) Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave družbe Luka Koper, d.d., Dragomirju Matiću, članici

uprave Ireni Vincek in članu uprave Andražu Novaku.

Navodilo : ZA

SDH glas. : ZA

ZA % :99,19

HOLDING SLOVENSKE 

ELEKTRARNE, D.O.O.

100,000 29.12.2017

ZAKLJUČENA

1.) 1. Ustanovitelj za nova člana nadzornega sveta družbe HSE d.o.o. za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.1.2018, imenuje naslednji osebi:

- dr. Miloš Pantoš,

- dr. Boštjan Markoli.

2. Ustanovitelj na predlog poslovodstva HSE d.o.o. z dne 20.12.2017 in na podlagi predhodnega soglasja Nadzornega sveta HSE d.o.o. (sklep št. 2438/16 i.s.) z 

dne 20.12.2017, daje soglasje HSE d.o.o. k naknadnim vplačilom v kapital družbe TEŠ d.o.o. v obliki prenosa finančnih terjatev iz kreditnih pogodb št. 

1/HSE/TEŠ/15, 1/HSE/TEŠ/16, 3/HSE/TEŠ/16, 1/HSE/TEŠ/17, kot izhaja iz predloga poslovodstva HSE d.o.o. z dne 20.12.2017, ter v povezavi s tem soglaša s 

sklepanjem pogodb in drugih pravnih poslov, ki so potrebni za izvedbo naknadnih vplačil v kapital družbe TEŠ d.o.o.
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