
 

 

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Mariborskega 

vodovoda, j.p. d.d. Jadranska cesta 24, Maribor objavlja, da je prejela zahtevo za 

 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 22. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV,  

ki bo 30. avgusta 2016 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Mariboru, Jadranska cesta 24. 

 

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podala delničarka Mariborska občina, Ulica heroja 

Staneta 1 2000 Maribor, katera ima v lasti 214.204 delnice, kar predstavlja 75,07 %. 

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 22. seje skupščine delničarjev družbe Mariborski 

vodovod razširi z novo dodatno točko 3 in 4. Novi točki dnevnega reda skupščine se glasita: 

3. Predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev družbe 

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.: 

1. g. Damijana Škrinjarja in 

2. g. Alojza Pisnika  

 

Predlog sklepa št. 3/1: 

Odpokliče se člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. g. 

Damijana Škrinjarja. 

 

Predlog sklepa št. 3/2: 

Odpokliče se člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. g. 

Alojza Pisnika. 

 

4. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev družbe 

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. 

 

Predlog sklepa št. 4/1: 

Za člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. se z mandatom, 

ki poteče dne 9.7.2017, imenuje Simon Štrancar. 

 

Predlog sklepa št. 4/2: 

Za člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. se z mandatom, 

ki poteče dne 9.7.2017, imenuje Marko Plečko. 

 

 



Uprava ugotavlja, da je delničarka pravočasno podala zahtevo za razširitev dnevnega reda. 

Skladno s tem uprava objavlja čistopis dnevnega reda in predloga sklepov: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa št. 1: 

  Na predlog uprav v skladu s Poslovnikom skupščini predseduje predsednik 

             nadzornega sveta Peter Tuš. 

  V verifikacijsko komisijo skupščina izvoli: 

  Borisa Faturja za predsednika ter Sergeja Danča in Majo Lukić za preštevalca glasov. 

  Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Veble, dr. 

 

2. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in 

nadzornemu svetu družbe 

Predlog sklepa  št. 2/1: 

Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. 

Maribor na dan 31. 12. 2015 znaša 11.844,44, EUR. 

Na predlog uprave in nadzornega sveta se dobiček v višini 11.844,44 EUR uporabi za 

oblikovanje statutarnih rezerv. 

 

Predlog sklepa št. 2/2: 

Upravi – direktorju družbe skupščina podeljuje razrešnico za njegovo delo v 

poslovnem letu 2015. 

 

Predlog sklepa št. 2/3: 

Članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v 

poslovnem letu 2015. 

 

3. Predčasen odpoklic članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev 

družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.: 

1. g. Damijana Škrinjarja in 

2. g. Alojza Pisnika  

 

Predlog sklepa št. 3/1: 

Odpokliče se člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. g. 

Damijana Škrinjarja. 

 

Predlog sklepa št. 3/2: 

Odpokliče se člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. g. 

Alojza Pisnika. 

 

4. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev družbe 

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. 



 

Predlog sklepa št. 4/1: 

Za člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. se z 

mandatom, ki poteče dne 9.7.2017,  imenuje Simon Štrancar. 

 

Predlog sklepa št. 4/2: 

Za člana nadzornega sveta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. se z 

mandatom, ki poteče dne 9.7.2017, imenuje Marko Plečko. 

5. Vprašanja in pobude delničarjev 

 

 

PRIJAVA IN UDELEŽBA NA SKUPŠČINI: 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji oz. njihovi 

pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo prijavili upravi družbe vsaj 4 dni pred zasedanjem 

skupščine. 

 

Delničar se lahko udeleži skupščine in  na njej uresničuje glasovalno pravico pod pogojem, da 

je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev 

konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 

 

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če 

so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. 

člena ZGD-1. 

 

 

 Mariborski vodovod, javno podjetje,d.d. 
Uprava – direktor družbe: 

Danilo BURNAČ, mag. ekon. in poslov. ved 
 


