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Na podlagi 17. in 18. dlena Statuta druZbe se sklide sedemindvajseta redna skup5dina druZbe
LINIJA-trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29 a, Murska
Sobota, ki bo 22. oktobra 2020 ob 11.00 uri na sedeZu druZbe v Murski Soboti, Bakovska
ulica 29 a.

Dnevni red:

l. Otvoritev skupiiine, ugotovitev udeleibe delniiarjev in izvolitev organov skupSiine,

Predlos sklepa:
Za predsednika skupSdine se izvoli (po predlogu uprave druZbe) za
pre5tevalca glasov se izvoli (po predlogu uprave druZbe)
SkupStini prisostvuje vabljena notarka.

2. Imenovanje tlanov nadzornega sveta.

Predlog skleDa:
Ugotovi se, da je bil na 23. redni seji skup5dine delniSke druZbe Linija d.d. dne 18.07.2017

izvoljen nadzomi svet v sestavi Andrej Topolnik, Evgen Skodnik in Silva Titan za das Stirih
let. ilanom nadzomega sveta zaradi odstopa s funkcije z dnem imenovanje novega
nadzomega sveta, to je z dnem 22.10.2020 preneha mandat dlanov nadzomega sveta v druZbi
Linija d.d.
Zaradi preddasnega prenehanja mandata dlanov nadzomega sveta se jim izplada dodatno
nadomestilo za dosedanje delo v nadzomem svetu, in sicer: predsedniku nadzomega sveta g.

Evgenu Skodnik znesek 4.950,00 Eur neto, dlanici nadzomega sveta Silvi Titan znesek
2.750,00 Eur neto, dlanu nadzomega sveta Andreju Topolnik znesek 2.750,00 Eur neto.

Predlog skleDa:

V nazdomi svet delni5ke druzbe Linija d.d. se za das Stirih let, od dne 22.10.2020 naprej
imenujejo: g. Matej Pirtov5ek. g. Andrej Seruga in g. AleS Lesar.

3. Plaiilo ilanom nadzornega sveta.

Predlos skleDa:

ilani nadzomega sveta druZbe, ki so bili imenovani v skladu 22. todko dnevnega reda te seje

skup5dine, za opravljanje funkcije prejmejo mesedno pladilo v viSini 250,00 EUR neto za
dlana in 450,00 EUR neto za predsednika.



Gradivo za skup5iino
Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov in obrazloZitvami k vsaki todki dnevnega reda je
delnidarjem dostopno na vpogled v tajniStvu uprave, na sedeZu druZbe, vsak delavnik od
12.00 do 13.00 ure; od dneva objave sklica skupSdine do zasedanja skup5dine.
Glede na uveljavitev Navodila o objavah podatkov in sporodilih gospodarskih druZb po

Zakonu o gospodarskih druzbah, ne obstaja ved zakonska podlaga za objavo sklica skup5dine
v Uradnem listu Republike Slovenije, ampak bo objava izvr5ena preko spletne strani AJPES.
Na podlagi navedenih pravnih dejstev, se sklic ne bo objavil v Uradnem listu, kljub temu, da

Statut druZbe doloda drugade. saj taka objava dejansko ni ved izvedljiva.
Pravice in predlogi delniiarjev
Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.

dlena ZGD-I (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Uprava bo na enak nadin kot ta sklic
skup5dine objavila tiste predloge delnidarjev, ki bodo poslani druZbi v sedmih dneh po objavi
tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delnidar-predlagatelj pri tem sporodil,
da bo na skupSdini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delnidarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog se objavi in sporodi
na nadin iz 296. ilena ZGD-I le, de bo delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skup5dine,

druZbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. dlenom ZGD-1. Predlog sklepa se poSlje na

naslov: LINIJA d.d.. Bakovska ulica 29 a. Murska Sobota.

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje
sedem dni po objavi sklica skup5dine zahtevajo dodatno todko dnevnega reda v pisni obliki in
s priloZenim predlogom sklepa o katerem naj skup5dina odloda; oziroma obrazloZitev todke
dnevnega reda, de skup5dina ne sprejme sklepa. Zahtevo po5ljejo na naslov: LINIJA d.d.,
Bakovska dica 29 a, Murska Sobota. Uprava druZbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298.

dlena ZGD-l objavila tiste todke dnevnega reda. glede katerih bodo delnidarji zahteve poslali
druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skup5dine.
Delnidarji lahko pravico do obve5denosti v skladu s 305. dlenom ZGD-I uresnidujejo na

skupSdini. Uprava jim je dolZna podati zanesljive podatke in odgovore na vpra5anja v mezi z
zadevami druZbe, de so taksni odgovori in podatki potrebni za presojo todk dnevnega reda

skupSdine.

Udeleiba na skup5iini in uresnidevanje glasovalne pravice
Skup5dine se lahko udeleZijo in na njej glasujejo le tisti delnidarji, njihovi pooblaSdenci ali
zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skup5dine (presedni dan). in ki bodo
najkasneje do istega dne. svojo ali udeleZbo svojega pooblaSdenca prijavili osebno ali z

overjenim pooblastilom na sedeZu druZbe. Prijava se in'r5i v tajniStvu druZbe, z vpisom na

seznam udeleZencev skup5dine druibe. PooblaSdenci morajo ob prijavi svoja pisna pooblastila
deponirati pri upravi druZbe najmanj konec detrtega dne pred zasedanjem skupidine druZbe.

Uprava in nadzomi svet se lahko udeleZijo skup5dine tudi de niso delnidarji. Delnidarji oz.

njihovi poobla5denci se izkaiejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do glasovanja imajo delnidarji, ki se

pravodasno prijavijo in so imetniki navadnih imenskih delnic. Delnidarji se skupSdine lahko
udeleZijo sami ali po poobla5dencu. Delnidarji se ob registraciji udeleZbe izkailejo z osebnim
dokumentom, enako pooblaSdenci. Zastopnik oziroma poobla5denec pravne osebe pa se mora
izkazati 5e z izpisom iz sodnega registra, kolikor izpisek ni bil predloZen ob prijavi.
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