
 

 

 
 
 

Na podlagi 45. člena statuta  
družbe Elektro Maribor d.d. 

sklicuje uprava družbe 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. redno sejo skupščine družbe 
 

ELEKTRO MARIBOR, 
 

podjetja za distribucijo električne energije, d.d. 
 
 
 
 
 
 

Redna seja skupščine družbe bo  
v Mariboru, dne 16. 8. 2021 ob 11:00,  

na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maribor, 16. 7. 2021 
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27. redna seja skupščine ELEKTRO MARIBOR, podjetja za distribucijo električne energije, d.d. bo 
potekala z naslednjim  
 
 
 

DNEVNIM REDOM: 
 
 
 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 
 
Uprava predlaga skupščini, da sprejeme naslednji sklep: 
 

Izvoli se: 

 za predsedujočo skupščini:  Tatjana Vogrinec Burgar 

 preštevalko glasov:   Marjana Gredin  
 
Seji bo prisostvovala notarka mag. Darinka Kobalej Šteharnik. 
 
 
 

2. Dopolnitev in sprememba statuta delniške družbe 
 
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 

1. Prvi odstavek 3. člena statuta delniške družbe se dopolni tako, da se dodajo naslednje 
dejavnosti družbe: 
 
»46 690   Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo« 
 

2. V 28. členu se v prvem odstavku spremeni druga alineja, tako da poslej glasi: 
 
»nakup, prodaja ali druga odsvojitev, menjava ali obremenitev nepremičnin in kapitalskih 
naložb nad bruto vrednostjo 100.000,00 EUR (stotisoč evrov 00/100);« 
 

3. V  41. členu se doda nov, šesti odstavek, ki glasi: 
 
»Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo.« 
 

4. Tretji in četrti odstavek 46. člena statuta družbe se spremenita tako, da po spremembi glasita: 
 
»Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, 
da delničar, ki je imetnik imenskih delnic, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan) pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru 
izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. 
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so 
kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred 
zasedanjem skupščine.« 
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5. V 48. členu se drugi odstavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi: 
 
»Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če 
gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih 
primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. 
 
Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: 

- tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem 
času; 

- družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali 
njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je 
delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način; 

- tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih 
predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o 
napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času; 

- tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v 
razpravi v realnem času. Uprava družbe lahko v pravilih postopka iz zadnjega odstavka 
tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma 
pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh 
pravic; 

- tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. 
 
Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje 
na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni 
strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine.« 
 

6. Doda se nov 55. člen, ki se uredi v novem XI. poglavju, ki glasi: 
 

»XI. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

55. (petinpetdeseti) člen 
 
Uprava družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, 
ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblaščene 
za sporočanje zaupnih podatkov drugim.« 
 

7. Ostala nadaljnja poglavja in členi se ustrezno preštevilčijo. 
 

8. Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedeno spremembo statuta 
družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta. 

 
 
 

3. Sprememba statuta delniške družbe 
 
Delničarji Društvo Mali Delničarji Slovenije, Ampelus Holding Limited, COLLIS Plus d.o.o., Vesna Marija 
Bevk Gregorič, CERTIUS bvg d.o.o. – v likvidaciji, Andrej Latin, Van Graaf, Mon Marketing d.o.o., 
predlagajo skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 

1. Spremeni se 11. člen statuta delniške družbe ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., ki se poslej glasi: 
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»Družba oblikuje poleg zakonskih rezerv tudi druge rezerve iz dobička, ki se lahko uporabijo za 
katerekoli namene, razen v primeru petega odstavka 64. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(v nadaljevanju: ZGD-1). 
 
Druge rezerve iz dobička se lahko oblikujejo ob sprejemu letnega poročila iz zneska čistega 
dobička poslovnega leta, v višini in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem Statutom. Uprava  
ali nadzorni svet lahko oblikuje druge rezerve iz dobička v deležu do 1/2 čistega dobička, ki 
ostane po uporabi za namene iz I. odstavka 230. člena ZGD-1, razen če druge rezerve iz dobička 
že dosegajo polovico osnovnega kapitala ali če bi druge rezerve iz dobička presegle polovico 
osnovnega kapitala, če bi bilo statutarno pooblastilo za oblikovanje rezerve iz dobička 
uporabljeno pod pogojem, da se delničarjem za isto poslovno leto deli dobiček najmanj v višini 
4% osnovnega kapitala družbe.. 

 
Skupščina sprejme čistopis statuta družbe Elektro Maribor d.d..« 
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Gradivo za skupščino in informacije za delničarje 
 
Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in 
storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z 
obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi 
gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem dostopno v tajništvu družbe ELEKTRO 
MARIBOR d.d. na naslovu: Vetrinjska ul. 2, Maribor, in sicer vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, v času 
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-
1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe 
www.elektro-maribor.si, na isti spletni strani sta objavljena tudi obrazec za prijavo na skupščino ter 
obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu.  
 
Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi 
s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, 
volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 
300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. 
 
 

Zahteve in predlogi delničarjev 
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki 
priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: ELEKTRO 
MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor. 
 
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na 
elektronski naslov skupscina@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko (potrebno le za družbe, 
z delnicami katerih se trguje na borzi).  
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.  
 
Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic 
skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno 
utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa 
vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog. 
Ne glede na navedeno pa volilnega predloga delničarja skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno 
utemeljiti.  
 
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na 
elektronski naslov skupscina@elektro-maribor.si v skenirani obliki kot priponko. 
 
 

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje 
 
Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v 
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna 
družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 9. 8. 2021 (presečni 
dan).  
 

http://www.ajpes.si/
http://www.elektro-maribor.si/
http://www.elektro-maribor.si/
mailto:info@elektro-maribor.si
mailto:info@elektro-maribor.si
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Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem 
imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži  in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. 
 
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali 
pooblaščencev je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov ELEKTRO MARIBOR d.d., 
Vetrinjska ulica 2, Maribor, tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred 
skupščino, to je do vključno 12. 8. 2021. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih 
sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. 
 
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim 
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.  
 
Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno 
pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO 
oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. 
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v tajništvu uprave družbe 
ELEKTRO MARIBOR d.d. ter na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si. Pooblastilo je lahko 
posredovano po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov 
skupscina@elektro-maribor.si.  
 
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje 
pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo 
kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo. 
 
 

Pravica do obveščenosti 
 
Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 
uresničujejo na skupščini.  
 
Na skupščini lahko delničarji postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti 
potrebni za presojo točk dnevnega reda.  
 
 

Druga obvestila 
 
Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge 
sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. 
 
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 33.345.302 lotov. Od tega 
je skupno število delnic z glasovalno pravico 33.345.302 lotov. Vse delnice so istega razreda. 
 
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc, 
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini in ugotovitve izpolnjevanja pogojev za vstop v skladu z 
ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom 
zasedanja skupščine. 
 
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih 
prostorih z istim dnevnim redom ob 12:30 uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število 
zastopanih delnic. 
 

http://www.elektro-maribor.si/
mailto:info@elektro-maribor.si
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Predstavnik delničarja, ki se bo udeležil skupščine je dolžan upoštevati veljavna navodila, ki so jih 
sprejeli pristojni državni organi in družba ELEKTRO MARIBOR d.d., zaradi preprečevanja okužb z 
virusom SARS-CoV-2.  
 
Predstavnikom delničarjev bo dovoljen vstop v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina, v 
kolikor izpolnjujejo pogoje, ki bodo takrat veljali kot ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 (prebolevnost, cepljenost, negativni test). K izpolnjevanju ukrepov se bo predstavnike pozvalo 
pred vstopom v prostore oziroma stavbo, kjer bo potekala skupščina. 
 
 
 
 

Predsednik uprave: 
 

mag. Boris Sovič 
 


