
 

 

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah - 1 in Statuta delniške 
družbe MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, MŠ 6723144000, uprava 
družbe sklicuje: 
 
6. redno skupščino družbe MERKUR nepremičnine, d.d., 
 
ki bo dne v torek 08. 05. 2018, ob10.00 uri, na sedežu družbe Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. 
 
Dnevni red: 
 
1. Otvoritev skupščine:  

 ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Vojko 
Pintar, ki bo sestavil zapisnik; 

 izvolitev predsednika skupščine. 
 
  
2. Predstavitev Letnega poročila za leto 2017 z mnenjem revizorja in poročila 

nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017, 
informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ugotovitev 
bilančne izgube za leto 2017 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 
nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.  

 
Predlog sklepa 2.1: 

 Podeli se razrešnica upravi družbe za poslovno leto 2017. 
 

Predlog sklepa 2.2: 
Podeli se razrešnica nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017. 

 
 

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018. 

Predlog sklepa: 
Za pooblaščenega revizorja družbe MERKUR nepremičnine, d.d. za poslovno leto 2018 
se imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. 

 
Sklep naveden pod točko 3 predlaga nadzorni svet, ostale sklepe pa predlagata uprava in 
nadzorni svet skupaj. 
 
 
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so 
imetniki delnic družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma imajo na ta dan 
zakonito glasovalno pravico, na kateri drugi zakoniti pravni podlagi ter njihovi pooblaščenci in 
zastopniki pod pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo (lahko poslano 
po pošti na naslov MERKUR nepremičnine, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Naklo, Cesta na 
Okroglo 7), ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine.  
Gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami in popolna besedila listin in predlogov) za skupščino iz 
drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled in na razpolago za pridobitev na 
sedežu družbe Naklo, Cesta na Okroglo 7, in sicer od dneva objave sklica do zasedanja 
skupščine vsak delavnik med 10.00 in 14.00 uro.  
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni 
obliki predložiti 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 sklica skupščine. 
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Naklo, Cesta 
na Okroglo 7. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov 
ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno 
utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal 
predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo 
glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 
le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen 
predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov, kot je 
navedeno v prejšnjem odstavku. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. 
členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in 
odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za 
presojo točk dnevnega reda skupščine. 
 
MERKUR nepremičnine, d.d. 
Uprava družbe 
 
Marko Koželj 


