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Uprava delniške družbe: 

 TOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov,  d.d.,Trpinčeva 39, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju: družba)  

na podlagi  Zakona o gospodarskih družbah in Statuta d.d. sklicuje 

 

 REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE 

ki se bo odvijala   dne   04.06. 2018, ob   09.30 uri 

 v   notarski pisarni Majde Lokošek,  Kolodvorska 6, 1230 Domžale 

 

Dnevni red s predlogi sklepov: 

1. Izvolitev delovnih teles   skupščine. 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 

Izvolijo se organi skupščine ( predsednik, preštevalec glasov) po predlogu uprave. 

Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka  Majda Lokošek iz Domžal. 

2. Predstavitev Letnega poročila družbe za leto 2017 in pisnega poročila 
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 285. členu Zakona o 
gospodarskih družbah-1 

 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2017  in se seznani s pisnim 

Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o delu 

nadzornega sveta v letu 2017. 

3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice  upravi in 

nadzornemu svetu družbe. 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta : 

Skupščina sprejme naslednji sklep: 

3.1. Bilančni dobiček leta 2017  v višini  173.454,78  EUR, ostane nerazporejen.   

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in ji podeljuje razrešnico za delo v 

poslovnem letu 2017. 



2 

 

3.3. skupščina potrjuje delo nadzornega sveta  in mu podeljuje razrešnico za delo v 

poslovnem letu 2017. 

4. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo 

Predlog sklepa Nadzornega sveta: 

Delniška družba TOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Trpinčeva 39, 
Ljubljana, matična številka 5860555000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register 
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s spremenjeno firmo:  

- TOTRA PLUS upravljanje nepremičnin d.o.o. 

Skrajšana firma družbe se glasi: 

- TOTRA PLUS d.o.o. 

Spremeni se sedež družbe, ki se po preoblikovanju nahaja v Domžalah. 

TOTRA PLUS d.o.o. bo po vpisu preoblikovanja v sodni register univerzalni pravni 
naslednik družbe TOTRA TEKSTIL podjetje pozamenterijskih izdelkov, d.d., Ljubljana. 

Osnovni kapital družbe, ki znaša 441.773,00 EUR  se v celoti pretvori v osnovni kapital 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 441.773,00 EUR. Delnice postanejo 
poslovni deleži. Pravice tretjih oseb iz delnic se uresničujejo kot pravice iz poslovnega 
deleža. 

Delničarji družbe TOTRA TEKSTIL d.d., Ljubljana, postanejo z dnem vpisa  
preoblikovanja v sodni register družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo in na 
podlagi osnovnih vložkov,  ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu 
družbe pridobijo poslovne deleže v zameno za navadne kosovne delnice delniške 
družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v delniški knjigi , 
vodeni pri KDD- centralno klirinško depotni družbi d.d. po stanju na dan zasedanja 
skupščine, ki odloča o preoblikovanju.  

Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega 
osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima 
posamezni delničar na zasedanju te skupščine, vendar ne manj kot 50,00 (petdeset 
00/100) EUR. 

Dosedanja direktorica delniške družbe  Nikolić Ljubica  se z dnem vpisa preoblikovanja 
v sodni register odpokliče iz mesta direktorice in ji preneha veljati mandat.  

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register se za direktorico družbe z omejeno 
odgovornostjo za mandatno obdobje petih let imenuje dosedanja direktorica delniške 
družbe Ljubica Nikolić , ki vodi posle družbe samostojno in brez omenitev. 

Mandat članov nadzornega sveta delniške družbe traja do vpisa preoblikovanja družbe v 
sodni register, saj družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta. Z 
dnem vpisa družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register se razrešijo člani 
nadzornega sveta   Dobnik Matija Ferdinand,  Dobnik Sebastjan in Šifer Andrej.              . 

Sprejme se Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo TOTRA PLUS 
upravljanje nepremičnin d.o.o., ki je priloga temu sklepu in njegov sestavni del. 
Družbena pogodba prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo 
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z omejeno odgovornostjo v sodni register. Za izdelavo morebiti potrebnih čistopisov 
družbene pogodbe, ki bi se nanašali na spremembo podatkov o družbenikih in njihovih 
poslovnih deležev, skupščina pooblasti direktorico družbe. 

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 
651. člena ZGD-1 od vseh tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali  tako, 
da bodo na tej skupščini ugovarjali zoper sklep o preoblikovanju, ter od vseh tistih 
delničarjev, ki niso imetniki tolikšnega števila delnic, na podlagi katerih bi ob 
preoblikovanju družbe lahko pridobili osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 
50,00 (petdeset 00/100) EUR (475. člen ZGD-1), na podlagi tega sklepa pridobila vse 
njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini  6,00   EUR za vsako posamezno 
delnico družbe pred preoblikovanjem. Kot dan pridobitve se za delnice tistih delničarjev, 
ki bodo ugovarjali sklepu o preoblikovanju  in tistih delničarjev, ki ob sprejemu tega 
sklepa niso imetniki zadostnega števila delnic za pridobitev osnovnega vložka v 
nominalni vrednosti najmanj 50,00 (petdeset 00/100) EUR, šteje dan sprejema tega 
sklepa. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 mesecev od 
objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register. Pravico do denarne odpravnine 
ima vsak delničar, ki ugovarja sklepu oziroma preoblikovanju, vključno s tistimi 
delničarji, ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila o preoblikovanju družbe, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji po  2. odstavku 651. člena ZGD-1, ter delničarji, ki niso imetniki 
tolikšnega števila delnic, na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe lahko pridobili 
osnovni vložek v nominalni vrednosti najmanj 50,00 (petdeset 00/100) EUR 

Namesto lastnih delnic družba z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register pridobi 

lastni poslovni delež. Delež lastnega poslovnega deleža oz. navedenemu deležu 

pripadajoči nominalni znesek osnovnega vložka se izračuna tako, da je nominalni znesek 

osnovnega vložka enak zmnožku števila lastnih delnic, ki jih ima družba na dan 

zasedanja te skupščine, ki odloča o preoblikovanju in pripadajočega nominalnega zneska 

lastne delnice v osnovnem kapitalu delniške družbe. 

Družba na dan vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register pridobi lastne poslovne 

deleže tudi na podlagi pridobitve poslovnih deležev za denarno odpravnino od tistih 

delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali in od tistih delničarjev, ki niso imetniki 

tolikšnega števila delnic na podlagi katerih bi ob preoblikovanju družbe pridobili 

osnovni vložek v nominalni vrednosti vsaj 50,00 EUR. 

Lastni poslovni deleži družbe iz predhodnih dveh odstavkov se združijo v en lastni 

poslovni delež družbe.  

 

 

GRADIVO ZA SKUPŠČINO 

Gradivo za skupščino z obrazložitvijo  in s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, 

bo delničarjem posredovano na že uveljavljen način skupaj z vabilom na skupščino. 

Letno  poročilo z mnenjem nadzornega sveta, predlog družbene pogodbe družbe z 
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omejeno odgovornostjo in morebitna druga pojasnila pa  lahko delničarji pridobijo na 

sedežu družbe, ob predhodni najavi po telefonu  041 730 552  oziroma  041 755 979.   

 

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV 

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. 

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 7 dni po 

objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki 

dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste 

predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in 

bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem 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. 

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. 

člena ZGD-1. 

POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI 

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi delničarji, ki 

so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih in ki 

bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili pisno s prijavo, ki jo mora družba prejeti 

konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. 

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno 

pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo mora 

vsebovati splošne identifikacijske podatke o pooblastitelju in pooblaščencu. Pooblastilo 

mora biti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.  

 

V Ljubljani, dne    24.04.2018                                                            Uprava družbe: 

                                                                                                             Ljubica Nikolić - direktor 


