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Uprava druZbe KOMPAS BLED d.d., Bled, Ljubljanska cesta 4, Bled

sk I icuje
na podlagi dolodil 295. 6lena Zakona o gospodarskih druZbah in 26. 6lena Statuta delniSke druZbe 28. skup56ino
druibe KOMPAS BLED d.d., Bled, Ljubljanska cesta 4, Bted.

Skup56ina bo v sredo, 23.05.2018, ob 12. uri, v Hotelu Kompas Bled na Bledu, Cankarjeva cesta 2, z
naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skup56ine in ugotovitev sklep6nosti:
Predlog sklepa:
1.1 Ugotovi se sklepinost skupidine.
1.2 lmenuie se predsednik skupiiine in preitevalec glasov. Na seii skupSiine prisosfuuje vabtjeni notar.
Predsedujo6i: po Statutu direktor podjetja, Gregor Merlak
Verifikacijska komisija: Maja Stefe, Biserka Jaktovi6
Zapisnik: Notariat Stane Krainer- notar

2. Seznanitev z letnim poro6ilom za leto 2017 in porodilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poro6ila, sprejem sklepa o pokritju izgube in podetitev razre5nice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
2.1 Skupiiina ie seznanjena z letnim poroiilom druZbe za leto 2017 in pisnim poroiitom

Nadzomega sveta, ki ga je v skladu z 282. hlenom ZGD-I, predtoZil Nadzomi svet in s kateim
obveSia skup5dino, da je potrdil letno poroiilo za leto e017.

Z.Z Aista izguba poslovnega leta zna*a:
552,33 EUR, ki se pokriva iz eisbga dobiika iz preteklih let v visini 552,33 E|JR.

2.3 Potrdi in odobi se delo direktorja in nadzomega sveta dru1be v poslovnem tetu 2017 ter se
direktoriu in Clanom nadzomega sveta na podlagi 293. in 294. itena ZGD-1 podeli razresnica.

3. Poslovni plan druZbe za leto 2018
Predlog sklepa:
3.1 Fotrdi se poslovni plan druZbe za leto 2018

4. Volitve dlanov Nadzornega sveta
Predlog sklepa:
4.1 podaljia se mandat obstojeiim itanom NS za obdobje dveh tet:

Franc Pavlii, predsednik NS
Maja Stefe, i/an NS
Matija Medak, i/an NS

Pogoji za udeleibo in uresnidevanje glasovne pravice:
Skup66ine se lahko udeleZijo delnidarji, njihovi poobla56enci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves das
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedeZu druZbe.

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup56ine pisno
zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati druzbi najpozneje sedem dni po objavi sklica
skup56ine. _4ahtevi morajo v pisni obliki predloZiti predlog skiepa o katerem nii sfup'Selna odlofu.
Uprava druZbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. 6lena ZGD-I objavila tiste dodatne todke dnevnega reda,
glede katerih bodo delnidarjizahteve poslali druZbi najpozneje sedem dni po objavitega sklica skup56ine.-

Fizi6ne. osebe morajo pri evidentiranju prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu
v delni5ko knjigo.

Evidentiranje se priEne ob 11.30 uri v Hotelu Kompas Bled, cankarjeva cesta 2, Bled.

Vljudno vabljeni!

KOMPAS BLED d.d,Bled

Za Upravo:
Gregor Merlak,

Bled,1204.2018
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