
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. členom Statuta 

delniške družbe TRAIG, d.d., Ivančna Gorica, Cesta 2. Grupe odredov 15, 1295 Ivančna 

Gorica (v nadaljnjem besedilu je omenjena družba poimenovana tudi kot: Družba) uprava 

Družbe,  

  

sklicuje 

skupščino družbe TRAIG, d.d., Ivančna Gorica, 

 

ki bo dne 09.01.2020 ob 14:00 uri v prostorih družbe TRAIG d.d., Ivančna Gorica, na 

naslovu Cesta 2. Grupe odredov 15, 1295 Ivančna Gorica. V skladu z 21. členom Statuta 

skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% glasov (prvi sklic). V kolikor 

v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, prične skupščina s sejo z istim dnevnim redom 

na istem mestu čez eno uro to je ob 15:00 uri, na kateri se veljavno odloča ne glede na 

višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic). Skupščina bo potekala z naslednjim 

predlaganim dnevnim redom: 

 

1.  Sklepčnost in izvolitev organov skupščine  

 

Predlog sklepa:  

 

»Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj. Za 

preštevalca glasov se izvolita ga. Milena Leben in Petra Dacar. Skupščina se seznani, da je 

na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.« 

 

Obrazložitev: 

Ugotovi se sklepčnost, izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov ter imenuje 

notarja. 

K seji skupščine je pisno povabljen notar Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo 

navzočnost. 

Za delovne organe skupščine se predlagajo: 

- predsednik skupščine:     Primož Raktelj 

- preštevalec glasov:  Milena Leben in Petra Dacar 

 

 

2.  Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 

 

Predlog sklepa:  

 

»Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 

imenuje revizijska družba BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.« 

Obrazložitev: 

V skladu z 279 a. člen ZGD-1 nadzorni svet poda predlog skupščini za imenovanje revizorja  

 

 

Gradivo: 

- Ponudba revizorja in predlog nadzornega sveta. 

 

 

*** 

 

Dopolnitev dnevnega reda: 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi 

sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu z 298. členom 

ZGD-1. 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev 

dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica 

skupščine torej do dne 13.12.2019.  

Predlogi delničarjev: 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge 

sklepov v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni 

na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo Družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica 

skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.  

Pravica do obveščenosti:  

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. 

člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o 

zadevah Družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in so izpolnjeni drugi 

zakonski pogoji. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v 

skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja 

družbe s povezanimi družbami. 

Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:  

Predlagatelj točke pod zaporedno številko 1 je uprava, pod zaporedno številko 2 pa 

nadzorni svet družbe. 

Gradivo za skupščino, vključno z gornjimi predlogi sklepov in obrazložitvami, je brezplačno 

na vpogled delničarjem na sedežu Družbe, vsak delavnik od 09.00 do 12.00 ure od dneva 

objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. 

Na zahtevo delničarja bo Družba delničarju zagotovila tudi brezplačno posredovanje kopij 

dokumentov.  

Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini: 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki 

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega 

dne pred zasedanjem skupščine, to je 05.01.2020. Delničarji morajo v skladu z 2. odst. 

297. člena ZGD-1 svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti, tako, da družba prejme 

prijavo ne glede na način njenega pošiljanja, najkasneje konec četrtega dne pred 

zasedanjem skupščine, torej do vključno 05.01.2020. Prijava mora vsebovati podatke za 

identifikacijo delničarja in število delnic, s katerimi bo glasoval na skupščini. Vsak delničar, 

ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na 

skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti 

predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. 

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

pisnim pooblastilo, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. 

 

Skupščina je sklicana za 14:00 uro.  

 

Ivančna Gorica, dne 06.12.2019 

 

Kobal Dušan 

Predsednik uprave 


