
 

 

 

Na podlagi točke 7.3 statuta družbe Pogrebno podjetje Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije 

39/a, 2000 Maribor, nadzorni svet družbe sklicuje: 

 

28. SKUPŠČINO DRUŽBE 

POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d. 

 

Skupščina bo dne 25.1.2021 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. 

divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles 

skupščine 

 

Predlog sklepa: 

Ugotovi se sklepčnost skupščine.  

Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine Siniša 

Plavšić, za preštevalki glasov Darja Lampret in Darja Kukovičič. 

Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič. 

 

2.  Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic 

 

Predlog sklepa: 

Na podlagi prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina delničarjev 

pooblasti upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 

10.232 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe. Cena, po 

kateri lahko delnice pridobiva družba skladno s Poročilom o oceni SINERGIJSKE vrednosti 

100 % paketa navadnih delnic družbe Pogrebno podjetje Maribor d.d. na dan 31.12.2019, ki 

ga je izdelala, po naročilu Mestne občine Maribor, BV finančna skupina d.o.o., znaša 44,30 

EUR za delnico. Pooblastilo velja 18 mesecev. 

  

3. Vprašanja in pobude delničarjev 

 

 

------------------------------- 



 

 

 

 

Predloge sklepov je predlagal nadzorni svet družbe. 

 

Pogoji za udeležbo na skupščini 

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru 

nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 

 

Delničarji se lahko predhodno prijavijo na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred 

skupščino. Udeležence, ki se ne bodo predhodno prijavili prosimo, da se ob prihodu na 

skupščino prijavijo najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili 

svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.  

 

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in 

pisnim pooblastilom, oziroma zakoniti zastopnik z osebnim dokumentom in z izpisom iz 

sodnega registra. 

 

Zahteve za dopolnitev dnevnega reda 

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. Zahtevo je potrebno 

poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. 

 

Predlaganje sklepov 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog 

delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po 

objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na 

skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil 

do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga iz 301. člena ZGD-1 ni 

treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni, kot je 

določeno zgoraj in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. 

 

Pravica delničarja do obveščenosti 

Delničar uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena 

ZGD - 1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o 

zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja 

tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. 

 

Način glasovanja 

O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. 

 

 

 

 



 

 

Ponovno zasedanje 

Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 

12.00 uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na 

višino zastopanega kapitala. 

 

Zagotovitev informacij za odločanje na skupščini 

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, ter popolna besedila listin in predlogov iz drugega 

odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled delničarjem, njihovim zastopnikom in 

pooblaščencem vsak delovni dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor, od 

objave sklica skupščine dalje med 10. in 12. uro v tajništvu družbe. 

 

 

Pogrebno podjetje Maribor d.d. 

             Nadzorni svet, predsednik 

           Boris Železnik 

 

 

 


