
1. Otvoritev Skupšèine in izvolitev delovnih teles 
 Predlog sklepa:
 Skupšèina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli 

•  za predsednika Skupšèine odvetnika Andreja Toša,
•  v komisijo za štetje glasov Nino Batiè in predstavnika družbe Ixtlan Forum 

d.o.o. ter
•  ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Izkljuèitev manjšinskih delnièarjev iz družbe
 Predlog sklepov:

1. Delnièar Agroindustrijsko komercialna banka AIK Banka a.d., Beograd, s 
poslovnim naslovom  Bulevar Mihaila Pupina 115 ð, 11070 Beograd – Novi 
Beograd, Srbija, matièna številka  06876366 (v nadaljevanju: glavni 
delnièar), je imetnik 349.557 delnic z oznako GBKR. Število delnic 
predstavlja 98,267% osnovnega kapitala družbe Gorenjska banka d.d., 
Kranj.

2. Vse delnice GBKR, ki niso v lasti glavnega delnièarja t.j. 6.166 delnic 
Gorenjska banka d.d., Kranj z oznako GBKR, se prenesejo na glavnega 
delnièarja proti plaèilu odpravnine v skladu s 5. odstavkom tega sklepa 
upravièencem navedenim v 6. odst. tega sklepa.

3. Glavni delnièar bo denarno odpravnino iz prejšnjega odstavka izplaèal 
manjšinskim delnièarjem po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register 
in po pridobitvi podatkov za izvedbo plaèila, pri èemer bo pri posameznem 
delnièarju upoštevano število delnic, vpisanih v centralnem registru pri KDD 
– Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.

4. Z vpisom sklepa o prenosu delnic GBKR v sodni register se vseh 6.166 delnic 
GBKR v lasti manjšinskih delnièarjev prenese na glavnega delnièarja. 
Skupšèina pooblašèa  upravo Gorenjske banke d.d. da 
a. na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic GBKR na glavnega delnièarja v 

sodni register poda navodilo Centralni klirinško depotni družbi, d.d. 
(»KDD«) in

b. sklene pogodbo o prenosu delnic GBKR z raèunov manjšinskih 
delnièarjev na raèun glavnega delnièarja (v skladu z 2. odstavkom 23. 
èlena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (»ZNVP-1«)).

5. Glavni delnièar mora upravièencem iz 6. odstavka tega sklepa takoj po vpisu 
sklepa o prenosu delnic GBKR v sodni register plaèati denarno odpravnino v 
višini 298,00 EUR za vsako delnico GBKR, ki bo prenesena na glavnega 
delnièarja (kar je enake vrste in v enaki višini kot v okviru prevzemne 
ponudbe).

6. Èe na delnicah GBKR v lasti manjšinskega delnièarja ne obstajajo pravice 
tretjih oseb, je upravièenec do denarne odpravnine manjšinski delnièar. Èe 
so na delnicah GBKR kakršnekoli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih 
oseb izbrišejo hkrati s prenosom delnic GBKR na glavnega delnièarja, pri 
èemer se v primeru, èe je izbrisano breme zastavna pravica, plaèilo denarne 
odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plaèilo 
denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delnièarja (vse v skladu s 3. 
odstavkom 23. èlena ZNVP-1).

7. Glavni delnièar izplaèa ustrezno denarno odpravnino upravièencem iz 5. 
odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic GBKR v 
sodni register. Glavni delnièar je predložil tudi izjavo banke o solidarni 
odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delnièarja, da bo ustrezna 
denarna odpravnina nakazana upravièencem iz 6. odstavka tega sklepa.

3. Seznanitev s potekom mandata èlanom nadzornega sveta 
 Predlog sklepov:

1. Skupšèina se seznani, da je z dnem 15.3.2019 zaradi odstopa z mesta èlana 
nadzornega sveta prenehal mandat èlanu nadzornega sveta družbe g. 
Mateju Podlipniku.

2. Skupšèina se seznani, da je z dnem 28.3.2019 zaradi odstopa z mesta èlana 
nadzornega sveta prenehal mandat èlanu nadzornega sveta družbe g. 
Alešu Aberšku. 

4. Izvolitev èlanov Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj
 Predlog sklepov:

1. Skupšèina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki zaène teèi z dnem izvolitve 
na skupšèini, imenuje Franca Selaka za èlana nadzornega sveta.

2. Skupšèina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki zaène teèi z dnem z dnem 
izvolitve na skupšèini, imenuje Petra Graška za èlana nadzornega sveta. 

Predlagatelja sklepov pod toèko 1. in 3. sta  uprava in nadzorni svet, predlagatelj 
sklepa pod toèko 2. je delnièar AIK BANKA AD BEOGRAD, predlagatelj sklepa pod 
toèko 4. je nadzorni svet. 

Pogoji za udeležbo in glasovanje na 33. Skupšèini Gorenjske banke d.d., Kranj:

Skupšèine se lahko udeležijo in na njej uresnièujejo glasovalno pravico le tisti 
delnièarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev konec èetrtega dne pred zasedanjem Skupšèine Gorenjske 
banke d.d., Kranj, to je dne 25.4.2019 (preseèni dan) in bodo prijavili svojo udeležbo 
na Skupšèini najpozneje do konca èetrtega dne pred zasedanjem Skupšèine, to je 
dne 25.4.2019.

Delnièarji se lahko udeležijo in uresnièujejo glasovalne pravice na Skupšèini banke 
osebno, po pooblašèencu ali po zastopniku. Pooblašèenec in zastopnik morata 
svoje pooblastilo izkazati ob zasedanju Skupšèine. Pooblastilo mora biti pisno in 
ostane shranjeno v banki.  

Obrazec prijavnice za udeležbo na Skupšèini ter obrazec pooblastila za udeležbo in 
glasovanje na Skupšèini sta poleg sklica Skupšèine in gradiva dosegljiva na spletni 
strani banke: . Prijavnico pošljite  na naslov: Gorenjska banka d.d., Kranj, www.gbkr.si
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: , ki skupscina@gbkr.si
mora prispeti na navedeni naslov najkasneje do vkljuèno 25.4.2019.

Predlogi delnièarjev in druga obvestila:

Delnièarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica Skupšèine pisno zahtevajo dodatno toèko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloèa Skupšèina, ali èe 
Skupšèina pri posamezni toèki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 
toèke dnevnega reda. Zadošèa, da delnièarji zahtevo za dodatno toèko dnevnega 
reda pošljejo banki najpozneje sedem dni po objavi sklica Skupšèine.

Delnièarji lahko k vsaki toèki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
iz 300. èlena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predloge delnièarjev bo 
Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj objavila in sporoèila le, èe je delnièar v sedmih 
dneh po objavi sklica skupšèine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem 
sporoèil, da bo na Skupšèini ugovarjal predlogu Uprave in Nadzornega sveta ter 
da bo druge delnièarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V 
primeru, da bodo delnièarji podali predloge sklepov k 4. toèki dnevnega reda 33. 
Skupšèine Gorenjske banke d.d. se pozivajo, da pravoèasno predložijo 
dokumentacijo v skladu s 34. èlenom Politike notranjega upravljanja Gorenjske 
banke d.d., Kranj (dosegljiva na spletni povezavi
https://www.gbkr.si/files/files/559/file/Politika_notranjega_upravljanja.pdf) na 
osnovi katere bo kadrovska komisija Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., 
opravila oceno primernosti predlaganih kandidatov v skladu s 50. èlenom Zakona 
o banèništvu (ZBan-2) ter 61. èlenom Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, 
upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za 
banke in hranilnice.

Delnièarji lahko na Skupšèini banke uresnièujejo svojo pravico do obvešèenosti iz 1. 
odstavka 305. èlena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Gradivo za Skupšèino:

Skladno z doloèili 297.a èlena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gradivo za 
Skupšèino, vkljuèno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi ter ocenami 
primernosti èlanov upravljalnega organa, delnièarjem na vpogled v sektorju 
skladnosti poslovanja na sedežu Gorenjske banke d.d., Kranj na Bleiweisovi cesti 1 v 
Kranju, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, od dneva objave sklica skupšèine do 
vkljuèno dneva zasedanja Skupšèine.  

Sklic Skupšèine Gorenjske banke d.d., Kranj, gradivo za Skupšèino, vkljuèno z 
obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi, so objavljeni tudi na spletni strani 
banke: .www.gbkr.si

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj na podlagi 14. èlena Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj in doloèbe 3. odst. 295. èlena Zakona o 
gospodarskih družbah, na podlagi zahteve delnièarja AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNE BANKE AIK BANKA AD BEOGRAD, Bulevar Mihaila Pupina 115d, 

11070 Novi Beograd, Srbija, sklicuje 

33. SKUPŠÈINO GORENJSKE BANKE D.D., KRANJ, 
ki bo dne 29.4.2019 ob 11.00 uri  

v sejni sobi št. 15 Mestne obèine Kranj, Slovenski  trg 1, 4000 Kranj z naslednjim

dnevnim redom:

Udeležence Skupšèine vljudno prosimo, da zaradi toènosti zaèetka Skupšèine evidentirajo udeležbo na Skupšèini pri vhodu v dvorano, kjer bo Skupšèina potekala, od 10.30 
ure dalje. Delnièarji predhodno najavljeno udeležbo potrdijo s podpisom na seznamu prijavljenih delnièarjev ter se na zahtevo izkažejo z osebnim dokumentom oz. pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodno/poslovnega registra. Ob prijavi udeleženci dobijo enoto za glasovanje, navodila za glasovanje pa bomo 
posredovali neposredno na Skupšèini.

Èe Skupšèina Gorenjske banke d.d., Kranj ob napovedani uri ne bo sklepèna, bo ponovno zasedanje Skupšèine istega dne, t.j. 29.4.2019 ob 12. uri v istih prostorih. Skupšèina 
bo takrat veljavno odloèala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gorenjska banka d.d., Kranj
         UpravaKranj, 27.3.2019 VABLJENI!
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