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Na podlagi določila 7. točke statuta delniške družbe Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje 

d.d, Celjska cesta 9, Žalec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni 

odbor družbe sklicuje 

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE 

NOVA VIZIJA d.d., Celjska cesta 9, Žalec 

 

ki bo dne,  8. maj 2018 ob 13. uri  v prostorih notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20, Žalec. 

Dnevni red in predlog sklepov: 

1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, 
potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja. 
 
Predlog sklepa: 

Izvolijo se: 

- za predsednika skupščine g. Smiljan Roš,  
- za preštevalca glasov g. Danijel Muha. 

 
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine. Skupščini bo prisostvoval notar g. Srečko Gabrilo. 

2. Seznanitev skupščine in sprejem letnega poročila za leto 2017. 
 

Predlog sklepa: 

Skupščina po opravljeni obravnavi potrdi letno poročilo družbe Nova Vizija d.d., Žalec za 

poslovno leto 2017. 

3. Delitev dobička  
 
Predlog sklepa: 

Bruto dobiček izkazan v bilanci izkaza na dan 31. 12. 2017 znaša  30.596,54 EUR. Čisti dobiček 

poslovnega leta 2017 pa znaša 22.790,10 EUR. 
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Skupščina družbe v celoti pooblasti upravni odbor družbe, da tekom poslovnega leta 2018 
na podlagi rezultatov poslovanja tekočega leta 2018 in trendov poslovanja v prihodnje, 
sprejme dokončni sklep glede uporabe (delitve) čistega dobička poslovnega leta 2017.  
Navedeni sklep sprejme upravni odbor družbe najkasneje do konca koledarskega leta 2018. 

 
Na dan 31. 12. 2017 znaša bilančni dobiček 452.144,03 EUR. Od tega znaša nerazporejeni 

dobiček leta 2017 = 22.790,10 EUR, nerazporejeni dobiček preteklih let pa 429.353,29 EUR. 

4. Delitev nerazporejenega dobička preteklih let 
 

 Predlog sklepa: 

Skupščina pooblasti upravni odbor družbe, da odloči v kakšni višini in načinu, primernemu 

poslovnim rezultatom v tekočem letu 2018 in zmožnostim družbe, se izplača nerazporejeni 

dobiček poslovnega leta 2017 in nerazporejeni dobiček iz preteklih let. 

 

*** 

Informacije za delničarje: 

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in 

storitve (AJPES) skladno s 4. odst.  296. člena ZGD-1 in na e-oglasni deski družbe Nova Vizija d.d. 

Na dan sklica skupščine ima družba 6.000 prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Skladno z 

zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Skupščina veljavno odloča, če je 

ob predvideni uri zasedanja zastopanega več kot 50 % osnovnega kapitala. 

Udeležba na skupščini 

Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in 

pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno 

prijavijo na sedežu družbe, Celjska cesta 9, 3310 Žalec in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo 

družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). 

Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo za zastopanje 

deponirati najkasneje tri dni pred začetkom zasedanja skupščine.  

Pravica delničarjev do obveščenosti 

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni 

za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena 

ZGD-1. 
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Gradivo za skupščino 

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo, letnim poročilom in ostalim drugim 

gradivom v skladu s 2. odst. 297a. čl. ZGD-1, so delničarjem dostopna vsak delovni dan od 10. do 12. 

ure, od dneva objave sklica skupščine naprej, v tajništvu družbe, na njenem sedežu Celjska cesta 9, 

3310 Žalec. Na delničarjevo zahtevo se vsakemu delničarju, ki to zahteva, najpozneje naslednji delovni 

dan brezplačno izroči prepis gradiva za skupščino. 

Zahteve in predlogi delničarjev 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 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. Družba 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.  

Objava nasprotnega predloga 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne 

predloge. Družba bo 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 razumno utemeljeni in za katere 

bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in 

da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah 

delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.  

Vljudno vabljeni! 

 

Žalec, 6. april 2018    

      Predsednik upravnega odbora in izvršni direktor 

        Teo Bizjak 

 


