
 
 
 
 

V A B I L O  
 
 

Vabimo vas, da se udeležite 30. skupščine družbe FMR d.d. 
 

ki bo v petek, 31.5.2019 ob 10.00 uri v prostorih družbe, na Vojkovi ulici 10 v Idriji 
 
z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda 
 

Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika  se poveri 
vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi. 
 
 

2. Preoblikovanje družbe iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo 
 
Predlog sklepa:  
 
1. 
Družba se preoblikuje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi: 

- firma družbe se glasi: FMR Financiranje in upravljanje naložb d.o.o.;   
- skrajšana firma družbe se glasi: FMR d.o.o.; 
- sedež družbe je v Ljubljani; 
- drugimi značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.  

 
2. 
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 3.394.442,55 EUR  (tri milijone tristoštiriindevetdeset tisoč 
štiristodvainštirideset 55/100) EUR, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno 
odgovornostjo, ki tako znaša 3.394.442,55 EUR  (tri milijone tristoštiriindevetdeset tisoč 
štiristodvainštirideset 55/100) EUR. 
 
3. 
FMR HOLDING d.d., KOLEKTOR SIKOM d.o.o., KOLEKTOR PROKOS d.o.o. in KOLEKTOR GROUP d.o.o.,  
postanejo imetniki naslednjih poslovnih deležev, ki ustrezajo številu delnic, ki jih imajo na dan 
31.12.2018, in sicer  
 

Imetniki poslovnih deležev 
število 
delnic odstotek  

Poslovni 
delež v EUR 

FMR HOLDING d.d. 654.549 80,4100 2.729.469,33 
KOLEKTOR SIKOM d.o.o. 129.392 15,8955 539.564,64 
KOLEKTOR PROKOS d.o.o. 13.560 1,6658 56.545,20 
KOLEKTOR GROUP d.o.o. 5.818 0,7147 24.261,06 
Lastni delež 10.696 1,3140 44.602,32 
Skupaj  814.015 100,0000 3.394.442,55 

 
Družba ima lastni delež, ki ustreza deležu 1,3140 oziroma 44.602,32 EUR. 
 



 
4. 
Sprejme se Družbena pogodba družbe FMR d.o.o., ki je sestavni del tega sklepa. Družbena pogodba stopi 
v veljavo z dnem vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Tako 
sprejeta družbena pogodba v celoti nadomesti do sedaj veljavni statut delniške družbe.  
 
5. 
Nadzornemu svetu in upravi družbe se podeli razrešnica za leto 2018.  
 
6. 
Z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register 
preneha mandat predsedniku uprave družbe in vsem članom nadzornega sveta družbe, saj novo 
sprejeta družbena pogodba ne predvideva več uprave in nadzornega sveta kot organov družbe.   
 
7.  
Za direktorja družbe FMR d.o.o. se imenuje Stojan Petrič. Mandat direktorja traja 5 (pet) let in prične 
teči z dnem vpisa preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register. Direktor 
družbo zastopa samostojno in v skladu z določili družbene pogodbe.  
 
8. 
Izjava družbe po 3. odstavku 648. člena ZGD-1 ni potrebna, ker so vsi delničarji družbe soglašali s 
preoblikovanjem družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. 
  
 
 
9. 
Besedilo družbene pogodbe: 
 
 
 
 

DRUŽBENA POGODBA 
FMR d.o.o. 

 
To družbeno pogodbo družbe FMR d.o.o. (v nadaljevanju “Družba”) sprejmejo naslednji družbeniki:  

 

 KOLEKTOR GROUP d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija 

 KOLEKTOR SIKOM d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija  

 FMR HOLDING d.d., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija 

 KOLEKTOR PROKOS d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija 

 

 

(KOLEKTOR GROUP d.o.o., KOLEKTOR SIKOM d.o.o., FMR HOLDING d.d. in KOLEKTOR PROKOS d.o.o.  



v nadaljevanju tudi kot “družbeniki ali stranke”)  

 

1. FIRMA IN SEDEŽ  

 

1.1. Firma Družbe se glasi: FMR Financiranje in upravljanje naložb d.o.o. 

 

1.2. Skrajšana firma Družbe se glasi: FMR d.o.o. 

 

1.3. Sedež Družbe je v Ljubljani.    

 

2. ORGANIZACIJA DRUŽBE 

 

2.1. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).   

 

2.2. Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti Družbe.  

 

2.3. Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi. 

 

3. DEJAVNOSTI DRUŽBE 

 

3.1. Registrirane dejavnosti Družbe so, kot sledi:  

 
35.119 Druga proizvodnja električne energije 
35.120 Prenos električne energije 
35.130 Distribucija električne energije 
35.140 Trgovanje z električno energijo 
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
64.910 Dejavnost finančnega zakupa 
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti 
pokojninskih skladov 
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom 
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami 
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 
62.010 Računalniško programiranje 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
63.120 Obratovanje spletnih portalov 



62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
64.200 Dejavnost holdingov 
70.100 Dejavnost uprav podjetij 
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 
71.111 Arhitekturno projektiranje 
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično Svetovanje 
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve 
78.200 Posredovanje začasne delovne sile 
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri 
74.200 Fotografska dejavnost 
82.920 Pakiranje 
74.300 Prevajanje in tolmačenje 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
82.200 Dejavnost klicnih centrov 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 

3.2. Družba sme opravljati tudi druge gospodarske posle v okviru dejavnosti, ki niso vpisane v register, 

če so takšni posli potrebni za obstoj Družbe in za zasledovanje njenih ciljev ter ne pomenijo 

neposrednega opravljanja dejavnosti.  

 

3.3. Družba lahko ustanavlja druge družbe in podružnice ter pridobiva deleže oziroma je udeležena 

v drugih družbah v Sloveniji in tujini.   

 

4. OSNOVNI KAPITAL IN POSLOVNI DELEŽI 

 

4.1. Osnovni kapital Družbe znaša 3.394.442,55 (trimilijonetristoštiriindevetdesettisoč-

štiristodvainštirideset 55/100) evra. 

 

4.2. Družbeniki imajo sledeče poslovne deleže:  

 

1. FMR HOLDING d.d.: poslovni delež v višini 2.729.469,33 EUR, ki predstavlja 80,4100 % 
osnovnega kapitala 

2. KOLEKTOR SIKOM d.o.o.: poslovni delež v višini 539.564,64 EUR, ki predstavlja 15,8955 % 
osnovnega kapitala  

3. KOLEKTOR PROKOS d.o.o.: poslovni delež v višini 56.545,20 EUR, ki predstavlja 1,6658 % 
osnovnega kapitala  

4. KOLEKTOR GROUP d.o.o.: poslovni delež v višini 24.261,06 EUR, ki predstavlja 0,7147 % 
osnovnega kapitala 

5. FMR d.o.o. ima lastni poslovni delež v višini 44.602,32 EUR, ki predstavlja 1,3140 % 
osnovnega kapitala. 

 
 



5. NAKNADNA VPLAČILA 

 

5.1. Družbeniki lahko s sklepom določijo, da bodo v družbo poleg osnovnih vložkov vplačali tudi 

naknadna vplačila. Naknadna vplačila med družbeniki so sorazmerna z njihovimi poslovnimi 

deleži, razen če družbeniki na skupščini soglasno ne odločijo drugače. Sklep je veljavno sprejet, 

če ga sprejmejo družbeniki soglasno. Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, 

osnovni vložki in poslovni deleži. 

 

6. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI  

 

6.1. Splošno 

 

6.1.1. Prenos poslovnega deleža (s prodajo ali na kak drug način, razen v primeru dedovanja), ter druga 

razpolaganja s poslovnim deležem so dovoljeni in se lahko izvršijo le, če s tem prehodno soglaša 

skupščina, ki o tem odloči s tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov. Enako velja za 

razpolaganje z lastnimi deleži Družbe.  

 

6.1.2. Zastavitev ali drugačna obremenitev poslovnega deleža ni dovoljena, razen če s tem predhodno 

soglaša skupščina, ki o tem odloči z navadno večino glasov vseh družbenikov. 

 

6.1.3. Družbenik, ki želi razpolagati s svojim deležem (Ponudnik), mora druge družbenike in 

poslovodstvo s priporočenim pismom obvestiti o nameravanem razpolaganju in o bistvenih 

pogojih razpolaganja (npr. znesek kupnine, plačilni pogoji, podatki o pridobitelju) (Prodajna 

pogodba), s pozivom, da se družbeniki v 15 dneh od prejema obvestila izjavijo ali uveljavljajo 

predkupno pravico in hkrati zahtevati sklic skupščine, na kateri družbeniki odločijo o soglasju za 

takšno razpolaganje. Poslovodstvo mora sklicati skupščino najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni 

od prejema obvestila o nameravanem razpolaganju, sicer lahko družbenik skupščino skliče sam.  

 

6.1.4. V kolikor se družbenik, ki ima več kot 50% poslovni delež v Družbi, odloči prodati svoj celotni 

poslovni delež tretji osebi, ki ni njegova povezana oseba in dobi soglasje skupščine v skladu s 

6.2.1. točko te družbene pogodbe, ostale družbenike pozove k skupni prodaji tako, da jih 

najkasneje 10 dni pred nameravano prodajo s priporočeno pošto obvesti o pogojih prodaje ter 

identiteti tretje osebe (kupca). Ta določba ne vpliva na predkupno pravico po 6.2. točki te 

družbene pogodbe.  

 

6.2. Predkupna pravica 

 

6.2.1. Družbeniki imajo v primeru nameravane prodaje poslovnega deleža družbenika predkupno 

pravico. Če družbeniki predkupne pravice ne izkoristijo, jo lahko izkoristi Družba v celoti za lastne 

deleže, in sicer tako, da poda izjavo najkasneje na skupščini iz 6.1.3. točke te družbene pogodbe. 

Če niti družbeniki, niti Družba niso pripravljeni odkupiti ponujenega deleža, morajo družbeniki 

na skupščini iz točke 6.1.3. odločiti o soglasju k sklenitvi Prodajne pogodbe. Če družbeniki tako 

soglasje podajo, je Ponudnik dolžan skleniti Prodajno pogodbo v enaki vsebini, kot jo je predložil, 



in sicer v roku 30 (tridesetih) dni potem, ko je dobil soglasje družbenikov. Če pa družbeniki ne 

dajo soglasja k Prodajni pogodbi, lahko Ponudnik v nadaljnjem roku 3 (treh) mesecev izstopi iz 

Družbe skladno z določbami 10.1. točke te družbene pogodbe.  

 

6.2.2. Družbenik lahko proda del poslovnega deleža. Za prodajo dela poslovnega deleža se smiselno 

uporabi točka 6.2.1. te pogodbe.  

  

7. ORGANI DRUŽBE 

 

  Družba ima naslednje organe: 

 skupščina; 

 sosvet; 

 poslovodstvo družbe. 

 

7.1. Skupščina  

 

7.1.1. Skupščina se skliče najmanj enkrat letno.  

 

7.1.2. Za vsakih 50 (petdeset) EUR osnovnega vložka v Družbo družbenik dobi en glas.  

 

7.1.3. Družbeniki sprejemajo sklepe na skupščini. Sklepi družbenikov se lahko sprejmejo tudi izven 

skupščine, in sicer preko e-pošte ali z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pod 

pogojem, da se vsi družbeniki s tem strinjajo. 

 

7.1.4. Skupščino skliče poslovodja, če ni drugače dogovorjeno v tej družbeni pogodbi: 

 če naj družbeniki odločajo o zadevah iz 7.1.6. točke te družbene pogodbe; 

 če je to potrebno zaradi interesov Družbe; 

 če letna bilanca stanja ali bilanca stanja med finančnim letom kaže, da je pol osnovnega kapitala 

Družbe izgubljenega;   

 v drugih primerih določenih z zakonom ali s to družbeno pogodbo.  

 

7.1.5. Skupščino se skliče s priporočenim pismom poslanim vsem družbenikom najmanj 7 (sedem) dni 

pred srečanjem. Če skupščina ni sklicana pravilno, lahko veljavno sprejme sklepe le, če so vsi 

družbeniki prisotni in se s tem strinjajo. Že v vabilu za skupščino se lahko določi naknadni dan 

zasedanja skupščine, če ta ob prvotno določenem času ne bi bila sklepčna; skupščina na 

naknadnem zasedanju veljavno odloča ne glede na število navzočih družbenikov. 

 

7.1.6. Na skupščini družbeniki sprejemajo sklepe o naslednjem:  

 

 odobritvi letnega poročila in delitvi dobička Družbe;  

 odobritvi poslovnega načrta Družbe;  

 plačilu in vračilu naknadnih vplačil;  



 zmanjšanju ali povečanju kapitala Družbe;  

 spremembi družbene pogodbe;  

 imenovanju/odpoklicu poslovodstva Družbe;  

 nagrajevanju članov poslovodstva Družbe in bonusih za uspešnost;  

 nezaupnici poslovodstvu Družbe;  

 imenovanju revizorja Družbe;  

 predhodni odobritvi določenih poslov Družbe, če je tako določeno v Poslovniku družbe;  

 statusnem preoblikovanju Družbe in njenem prenehanju; 

 drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta družbena pogodba. 

 

7.1.7. Skupščina veljavno odloča (je sklepčna), če je navzočih toliko družbenikov, da imajo skupaj večino 

glasov. 

 

7.1.8. Družbeniki na skupščini odločajo z navadno večino oddanih glasov, če ni z zakonom ali družbeno 

pogodbo drugače določeno. 

 
7.1.9. O seji skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje vse sklepe skupščine. 

 

7.2. Sosvet 

 

7.2.1. Skupščina lahko s sklepom imenuje sosvet, da v njenem imenu izvaja vse ali del njenih 

pristojnosti, navedenih v 7.1. točki te družbene pogodbe, v povezavi z Družbo.  

 

7.2.2. Sosvet ima 4 člane, ki jih skupščina imenuje z navadno večino glasov vseh družbenikov. Sosvet 

ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju prav tako imenuje skupščina.  

 

7.2.3. Seja sosveta je sklepčna, če so prisotni najmanj 3 člani sosveta. Sosvet praviloma odloča 

soglasno, v primeru nesoglasja pa z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen 

glas predsednika sosveta.  

 

7.2.4. Če tako sklene skupščina, mora družba članom sosveta (i) povrniti potne in druge stroške 

povezane z izvajanjem funkcije ter (ii) plačati nadomestilo za udeležbo na sejah sosveta v višini, 

ki jo določi skupščina.  

 

7.2.5. Način delovanja, mandat članov sosveta, pristojnosti, omejitve ter druga vprašanja glede sosveta 

skupščina podrobneje določi v Poslovniku družbe in/ali s posameznimi sklepi. 

 
7.3. Poslovodstvo družbe  

 

7.3.1. Poslovodstvo vodi poslovanje družbe, je pooblaščeno, da zastopa Družbo in da deluje za Družbo 

v pravnih poslih s tretjimi strankami ter ima druga pooblastila, določena s to družbeno pogodbo, 

s sklepom skupščine ali s Poslovnikom družbe.  

 



7.3.2. Poslovodstvo družbe je sestavljeno iz enega ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina. Če je 

poslovodstvo sestavljeno iz več kot enega direktorja, lahko skupščina enega izmed direktorjev 

imenuje za glavnega direktorja.  

 

7.3.3. Skupščina lahko imenuje tudi prokurista.  

 

7.3.4. Skupščina ima pooblastilo, da kadar koli odpokliče katerega koli od članov poslovodstva in/ali 

prokurista, z razlogom ali brez razloga.  

 
7.3.5. Direktor družbe ima petleten mandat, razen če je drugače določeno v sklepu skupščine o 

imenovanju direktorja.  

 

8. ZASTOPANJE DRUŽBE  

 

8.1. Družbo zastopa poslovodstvo, ob upoštevanju vseh omejitev, določenih s to družbeno pogodbo, 

s sklepi skupščine ali s Poslovnikom družbe.  

 

8.2. Direktorji in/ali prokuristi lahko Družbo zastopajo posamično ali skupno. 

 

8.3. Če je imenovan sosvet, predsednik sosveta zastopa Družbo v njenih odnosih z direktorji.  

 
9. POSLOVNO LETO IN RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

9.1. Poslovno leto je enako koledarskemu.  

 

9.2. Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige in izdelati tista poročila, ki jih določa zakon. 

 

10. IZSTOP IN IZKLJUČITEV DRUŽBENIKA 

 

10.1. Izstop družbenika 

 

10.1.1. Družbenik sme iz Družbe izstopiti le, če nastopi primer iz 6.2.1. točke te družbene pogodbe.  

 

10.1.2. Izjava o izstopu se pošlje s priporočenim pismom s povratnico Družbi. Ta mora o izstopu takoj 

obvestiti druge družbenike. Poslovodja je dolžan v roku 3 (treh) mesecev po prejemu obvestila 

sklicati skupščino, ki sprejme sklepe v skladu z drugim odstavkom 502. člena ZGD-1. Za določitev 

vrednosti in izplačilo se uporabita točki 10.1.4. in 10.1.5. te družbene pogodbe.  

 

10.1.3. Z izstopom se Družba ne razpusti, nadaljujejo jo preostali družbeniki. Z izstopom preneha 

poslovni delež izstopajočega družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.  

 

10.1.4. Družbenik, ki je izstopil iz Družbe, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega 

deleža po stanju ob izstopu, kar pomeni na dan, ko je skupščina sprejela sklep iz točke 10.1.2. te 



družbene pogodbe. Družba mora to vrednost izplačati najkasneje v 3 (treh) letih od izstopa, z 

obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo bančni denarni depoziti na vpogled.  

 

10.1.5. Če se Družba in družbenik, ki je iz Družbe izstopil, v roku 60 (šestdeset) dni od izstopa ne moreta 

sporazumeti o vrednosti deleža izstopajočega družbenika po stanju na dan izstopa, bosta tako 

Družba kot tudi izstopajoči družbenik pri dveh pooblaščenih ocenjevalcih vrednosti podjetij pri 

Slovenskem inštitutu za revizijo (Cenilec), od katerega enega izbere Družba, drugega pa 

izstopajoči družbenik, naročila izvedbo cenitve poslovnega deleža izstopajočega družbenika. 

Cenilec mora podati oceno vrednosti poslovnega deleža (cenitev) izstopajočega družbenika po 

stanju na dan izstopa v točno določenem znesku v denarju (ne pa morebiti v razponu, v 

odvisnosti od pogojev, rokov, izpolnitve določenih predpostavk, itd.) najkasneje v roku 90 

(devetdeset) dni od poteka 60 (šestdeset) dnevnega roka iz prejšnjega stavka. Vsaka stranka nosi 

stroške Cenilca, ki ga je izbrala sama. Če katera stranka ne zagotovi cenitve v navedenem roku, 

se kot dokončno vrednost deleža izstopajočega družbenika uporabi cenitev, ki jo je podal Cenilec 

druge stranke. V kolikor višja cenitev poslovnega deleža izstopajočega družbenika presega nižjo 

cenitev do vključno 10 (deset) odstotkov, bo kot dokončna vrednost deleža izstopajočega 

družbenika obveljala aritmetična sredina obeh cenitev. V kolikor višja cenitev presega nižjo 

cenitev za več kot 10 (deset) odstotkov, bosta Družba in izstopajoči družbenik skupno imenovala 

tretjega sodnega cenilca za vrednotenje podjetij ali tretjo skupno izbrano osebo ter mu naložila 

izdelavo tretje cenitve. Če bo tretja cenitev višja od višje izmed prvih dveh cenitev, potem se kot 

dokončna ocenjena vrednost poslovnega deleža upošteva višja izmed prvih dveh cenitev. Če bo 

tretja cenitev nižja od nižje izmed prvih dveh cenitev, potem se kot dokončna ocenjena vrednost 

poslovnega deleža upošteva nižja izmed prvih dveh cenitev. Če bo tretja cenitev vmes med 

prvima dvema cenitvama, potem se kot dokončna ocenjena vrednost poslovnega deleža 

upošteva aritmetična sredina tistih dveh cenitev izmed treh cenitev, ki se v absolutnem znesku 

najmanj razlikujeta, razen v primeru iz naslednjega stavka. Če pa je tretja cenitev enaka 

aritmetični sredini prvih dveh cenitev ali če tretja cenitev od aritmetične sredine prvih dveh 

cenitev ne odstopa več kot 5 (pet) %, potem kot dokončna ocenjena vrednost poslovnega deleža 

obvelja tretja cenitev. Stroške tretje cenitve nosi tista stranka, katere cenitev pri določitvi 

dokončne vrednosti deleža izstopajočega družbenika ni bila upoštevana, če pa se upošteva zgolj 

tretja cenitev, pa Družba in izstopajoči družbenik nosita vsak polovico stroškov tretje cenitve.  

 

10.2. Izključitev družbenika 

10.2.1. Družbenik je lahko izključen iz Družbe, če:   

 je zoper njega začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja; 

 se uvede ali izvrši izvršba na poslovni delež družbenika; 

 nastopi pri družbeniku okoliščina, ki resno ogrozi nadaljnje izpolnjevanje namena Družbe, pri 

čemer se za tako okoliščino šteje zlasti, če je družbenik s svojo dejavnostjo direktno ali indirektno 

konkurenčen Družbi; 

 če namesto družbenika s poslovnim deležem družbenika v Družbi na kakršnikoli način ali na 

kakršni koli podlagi upravlja tretja oseba in ne družbenik sam; 

 če pri prenosu poslovnega deleža niso bile spoštovane določbe 6. točke te družbene pogodbe.  

 



10.2.2. O izključitvi družbenika odloča skupščina. Glede glasovanja se v skladu s 1. odstavkom 501. člena 

ZGD-1 ne uporabi 3. odstavek 506. člena ZGD-1, kar pomeni, da o tem vprašanju odloča tudi 

družbenik, ki ga izključitev zadeva. 

 

10.2.3. Družba obvesti družbenika o izključitvi s priporočenim pismom s povratnico. Z izključitvijo 

preneha poslovni delež družbenika in vse z deležem povezane pravice in obveznosti.  

 

10.2.4. V 3 (treh) mesecih po izključitvi družbenika morajo drugi družbeniki: 

 sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, bodisi 

 v razmerju dosedanjih poslovnih deležev prevzeti nove poslovne deleže tako, da je osnovni 

kapital enak tistemu pred prenehanjem poslovnega deleža. 

 

10.2.5. Družbenik, ki je bil iz družbe izključen, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega 

poslovnega deleža po stanju ob izključitvi. Za ugotovitev vrednosti deleža izključenega 

družbenika se smiselno uporabita točki 10.1.4. in 10.1.5. Družba mora to vrednost izplačati 

najkasneje v 6 (šestih) letih od izključitve, z obrestmi po obrestni meri, po kateri se obrestujejo 

bančni denarni depoziti na vpogled. Če Družba ali družbeniki od izključenega družbenika 

zahtevajo plačilo odškodnine, sme Družba izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža 

zadržati do pravnomočnosti sodbe, s katero je odločeno o tem odškodninskem zahtevku. 

 

11. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE  

 

11.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.  

 

11.2. Družba lahko preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, ali pa na podlagi sklepa skupščine.  

 

12. KONČNA DOLOČILA 

 

12.1. Za vse spore iz naslova tega pogodbenega razmerja je pristojno sodišče po sedežu Družbe. 

12.2. Ta družbena pogodba se presoja po slovenskem pravu.  

12.3. Spremembe te družbene pogodbe so veljavne le, če so sprejete v zahtevani obliki.  

 
 
 
 

…………………………. 
 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi 
najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke 
dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367. 



 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo 
pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki 
bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,  ki bodo pisno utemeljeni in za katere 
bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega 
sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na 
št. 05/3750 367. 
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v 
delniško knjigo pri KDD po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 27.5.2019, 
in katerih pisno  napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu 
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. 
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti 
dokument o zakonitem zastopstvu delničarja. 
 
Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-
1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. 
 
Idrija, dne 26.4.2019 
 
         
        Predsednik uprave: 
        Stojan Petrič 
 

        

 
 


