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Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) uprava 
družbe Železar Štore, D. P., d. d., Štore, skladno z 296. in 298. členom ZGD-1 objavlja, 
 

 
ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 17. SKUPŠČINE DRUŽBE ŽELEZAR 

ŠTORE, D. P., d. d. 
 

 
Dne 1. 5. 2018 je družba Železar Štore, D. P., d. d. prejela zahtevo delničarja z ustrezno 
kvalificiranim deležem (najmanj dvajsetina osnovnega kapitala družbe), g. dr. Subotič 
Tomaža za razširitev dnevnega reda  (prepis predloga predlagatelja): 
 
SUBOTIČ TOMAŽ 

Korunni 2569/108 H 

10100 PRAGA/ČEŠKA 

 

 

ŽELEZAR ŠTORE, D. P., d. d. 

Železarska cesta 3 

3220 ŠTORE                                                                                           Praga, 26. 4. 2018 

 

 

 

Zadeva: ZAHTEVA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 17. SKUPŠČINE DRUŽBE  

                                                          ŽELEZAR ŠTORE, D. P., d. d. 

 

Delničar družbe Železar Štore, D. P., d. d., Subotič Tomaž, ki sem imetnik 171.148 navadnih 

kosovnih delnic družbe ŽELEZAR Štore, D. P., d. d., kar predstavlja skupaj 17,66% delež 

osnovnega kapitala družbe, na podlagi določb 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v 

nadaljevanju: ZGD-1) in v zvezi s sklicem 17. skupščine delničarjev družbe Železar Štore, D. 

P., d. d., Železarska cesta 3, 3220 Štore, ki bo dne 30. 5. 2018 ob 14. uri v telovadnici osnovne 

šole Štore, vlagam zahtevo za dopolnitev dnevnega reda. 

 

Dnevnemu redu, objavljenemu na internetni strani Ajpes, dne 23. 4. 2018, naj se dodajo dve 

točki, in sicer: 

 

4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe 
 

Predlog sklepa k točki 4.1: 

S funkcije člana nadzornega sveta družbe Železar Štore, D. P., d. d.,  Štore, se pred potekom 

mandatne dobe odpokliče člana nadzornega sveta g. Štrlekar Ivana. 

 

Odpoklicanemu članu nadzornega sveta preneha njegova funkcija z dnem sprejetja tega sklepa. 

 

Predlog sklepa k točki 4.2: 

Za člana nadzornega sveta družbe Železar Štore, D. P., d. d., Štore, se izvoli g. Tomaž Subotič.  
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Imenovani novi član nadzornega sveta nastopi mandat z dnem sprejetja tega sklepa in je 

imenovan do preteka mandata ostalih članov nadzornega sveta. 

 

Obrazložitev: 

Nadzorni svet je dolžan zagotoviti  odgovoren nadzor nad poslovanjem družbe in sprejemanjem 

odločitev v korist družbe in menim, da bomo z mojim članstvom v nadzorni svet družbe Železar 

Štore, D. P., d. d.,  učinkoviteje dosegli navedena cilja. 

 

Življenjepis: Dr. Tomaž Subotič, rojen leta 1959, po izobrazbi dr. organizacijskih znanosti. 

Pred tem sem magistriral na ekonomski fakulteti. Bil sem član več nadzornih odborov večjih 

družb, kot npr. Banka Celje, Cinkarna Celje, NLB Factoring, Merkur, Etol, itd. Sem direktor 

družbe Intertrade CS v Pragi. 

 

5. Nakup eventualnega dodatnega poslovnega deleža družbe Štore Steel, d.o.o.  

 
Predlog sklepa k točki 5.1: 

Skupščina družbe Železar Štore, D. P., d. d., pooblašča direktorja družbe Franulič Antona, da 

se lahko ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, družba zadolži v višini vrednosti 

eventualnega nakupa dodatnega deleža v družbi Štore Steel, d. o. o. 

 

Obrazložitev: 

Poslanstvo družbe, opredeljeno že v poslovnem načrtu 2017-2021 je delovanje družbe v korist 

delničarjev in družb, kjer ima svoje strateške naložbe. Družba Železar Štore, D. P., d. d., je v 

deležu 20,12 % že družbenica družbe Štore Steel, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore in kot takšna 

ima ob eventualni prodaji deleža predkupno pravico, katero želi izkoristiti  ter tako uresničevati 

opredeljene cilje družbe-dolgoročno plemenitenje družbe.  

 

Kot predlagatelj pozivam upravo, da to zahteva za dopolnitev dnevnega reda seje 

skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem 

predlogom dopolni, čistopis dopolnjenega dnevnega reda pa nemudoma objavi na isti 

način, kot je objavila sklic skupščine. 

 

 

 

                                                                                                            Dr. Subotič Tomaž 
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Družba Železar Štore, D. P., d. d., v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona 
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja čistopis razširjenega dnevnega 
reda 17. redne skupščine Železar Štore, D. P., d. d., z upoštevanim predlogom delničarja 
dr. Tomaža Subotiča za razširitev dnevnega reda, ki bo dne 30. 5. 2018 ob 14. uri v 
prostorih male telovadnice Osnovne šole Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, Štore: 
 
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 
 
Uprava predlaga skupščini sprejem  naslednjega  sklepa:  
 
1.1 Za predsednika skupščine se izvoli g. Pirc Igor, za preštevalca glasov se izvolita 
ga. Verhovšek Vlasta in g. Uršič Jaka.  
Za sestavo notarskega zapisnika je s strani uprave k sodelovanju povabljen notar 
Gregor Kovač iz Celja.  
 
Obrazložitev: 
Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika in druge 
osebe, ki opravljajo dejanja potrebna za tehnično izvedbo skupščine. Skladno z 
določbami ZGD - 1, mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. 
 
2. Predstavitev Letnega poročila 2017 in poročila nadzornega sveta o rezultatih 
preveritve Letnega poročila za leto 2017. 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega  sklepa: 
 
2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2017 in poročilom nadzornega 
sveta v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah-1. 
 
Obrazložitev: 
Na svoji seji dne 12. 4. 2018 je nadzorni svet potrdil letno poročilo o poslovanju družbe 
Železar Štore, D. P., d. d., za poslovno leto 2017.  
Skladno z določbami ZGD - 1 je pripravil poročili za skupščino.  
 
Skupščina ne sprejema omenjenih aktov, se pa z njima seznani. 
 
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice upravi 
in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.  
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov: 
 
3.1 Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 287.417,80 EUR se uporabi 
za:  
- del bilančnega dobička v znesku 281.126,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend 

v bruto vrednosti 0,29 EUR na delnico, 
- preostanek bilančnega dobička v znesku 6.291,80 EUR se razporedi v druge 

rezerve iz dobička. 
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Družba bo izplačala dividende 31. 8. 2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na 
dan 30. 8. 2018, na način, določen s sklepom uprave.  
 
3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi. Skupščina potrjuje in odobrava delo 
uprave družbe v poslovnem letu 2017. 
 
3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu. Skupščina potrjuje in 
odobrava delo nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2017. 
 
Obrazložitev: 
Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2017 znaša 287.417,80 EUR in da se je na dan 31. 
12. 2017 oblikoval iz naslednjih postavk v EUR zneskih: 

a) Doseženi čisti dobiček poslovnega leta 2017 (po obdavčitvi) 390.054,80 
b) Del čistega dobička, doseženega v poslovnem letu 2017, 

razporejenega v zakonske rezerve                                        
19.503,00 

c) Del čistega dobička, razporejenega v bilančni dobiček (a-b) 370.551,80 
d) Del prenesene izgube iz predhodnih obdobij -83.134,00 

Skupaj oblikovani bilančni dobiček (c-d): 287.417,80 
 
Uprava in nadzorni svet družbe sta glede na trenutno stanje družbe predlagala, da se del 
bilančnega dobička v višini 281.126,00 EUR nameni za izplačilo dividend, preostanek 
bilančnega dobička pa se prenese v poslovno leto 2018 kot preneseni dobiček. 
 
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 31. 8. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško 
knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 30. 8. 
2018. 
 
V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera 
spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Železar Štore, D. P., d. d., na dan 31. 8. 2018 
zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne 
družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do 
dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki 
delničarjev, ki so potrebni za izplačilo. 
 
Skladno z 294. členom ZGD – 1 odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega  
dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.  
 
Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD - 1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s 
prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli  v 
preteklem poslovnem letu. 
 
4. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe. 
 
Delničar družbe dr. Tomaž Subotič predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov: 
 
4.1 S funkcije člana nadzornega sveta družbe Železar Štore, D. P., d. d.,  Štore, se 
razreši člana nadzornega sveta g. Štrlekar Ivana. 
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Odpoklicanemu članu nadzornega sveta preneha njegova funkcija z dnem sprejetja 
tega sklepa. 
 
4.2 Za člana nadzornega sveta družbe Železar Štore, D. P., d. d., Štore, se imenuje g. 
Tomaž Subotič.  
 
Imenovani novi član nadzornega sveta nastopi mandat z dnem sprejetja tega sklepa 
oz. s prenehanjem mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta Štrlekar Ivanu in 
je imenovan za obdobje do preteka mandata preostalih članov nadzornega sveta. 
 
Obrazložitev: 
Nadzorni svet je dolžan zagotoviti  odgovoren nadzor nad poslovanjem družbe in 
sprejemanjem odločitev v korist družbe in menim, da bi z novo imenovanim članom 
nadzornega sveta, z izkušnjami delovanja v številnih nadzornih svetih, prispevali k temu, da 
bo nadzorni svet družbe Železar Štore, D. P., d. d.,  učinkoviteje opravljal svoje zakonske in s 
statutom določene naloge. 
 
Življenjepis:  
Dr. Tomaž Subotič, rojen leta 1959, po izobrazbi dr. organizacijskih znanosti. Pred tem je 
magistriral na ekonomski fakulteti. Bil je član več nadzornih odborov večjih družb, kot npr. 
Banka Celje, Cinkarna Celje, NLB Factoring, Merkur, Etol, itd. Je direktor družbe Intertrade 
CS v Pragi.  
 
Predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje zahteve 255. člena ZGD-1, desetega odstavka 
10.a člena ZGD-1, ter 273. člen ZGD-1. V primeru predlaganega kandidata tudi ni podano 
nasprotje interesov kot zahteva drugi odstavek 274. člena ZGD-1. 
 
5. Nakup eventualnega dodatnega poslovnega deleža družbe Štore Steel, d.o.o.  

 
Delničar družbe dr. Tomaž Subotič predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: 
 
5.1 Skupščina družbe Železar Štore, D. P., d. d., pooblašča direktorja družbe Franulič 
Antona, da se lahko ob predhodnem soglasju nadzornega sveta, družba zadolži v 
višini vrednosti eventualnega nakupa dodatnega deleža v družbi Štore Steel, d. o. o. 
 
Obrazložitev: 
Poslanstvo družbe, opredeljeno že v poslovnem načrtu 2017-2021 je delovanje družbe v 
korist delničarjev in družb, kjer ima svoje strateške naložbe. Družba Železar Štore, D. P., d.d.., 
je v deležu 20,12 % že družbenica družbe Štore Steel, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore in kot 
takšna ima ob eventualni prodaji deleža predkupno pravico, kar bi bilo v korist družbe, če jo 
izkoristi, ter tako uresniči opredeljene cilje družbe-dolgoročno povečevanje premoženja 
družbe.  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Gradivo: 
Gradivo v zvezi s predlaganim dnevnim redom skupščine je delničarjem na voljo in na vpogled na 
sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno 
dneva zasedanja skupščine. 
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Pogoji udeležbe: 
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic 
vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinški depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26. 5. 2018 ali njihovi 
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini 
je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 
26. 5. 2018. 
 
Dopolnitev dnevnega reda:  
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v 
sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev 
točke dnevnega reda. 
  
Predlogi delničarjev:  
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena 
ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. 
člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za 
objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. 
 
Pravica do obveščenosti:  
Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so 
potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. 
odstavkom 305. člena ZGD-1. 
 
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:  
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da 
podpišejo in pošljejo pooblastilo, ki ga prejmejo skupaj z vabilom na skupščino. 
 
Čas sklica: 
Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in prijavijo 
svojo navzočnost ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja 
skupščine ob 14. uri.  
 
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom v sejno sobo, kjer 
bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost. 
 
Prostor, v katerem bo potekala skupščina bo zaradi administrativnih opravil odprt 30 minut pred 
začetkom zasedanja. 
 
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega 
reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
                                                                                                                        Uprava – direktor: 
                                                                                                                          Anton Franulič 
 


