
Na podlagi drugega odstavka 295. dlena Zakona o gospodarskih druibah (ZGD-1) ter na
podlagi todke 6.2. Statuta KSP HRASTNIK, Kom una lno-stanova njsko podjetje, d. d., uprava
d ruibe sklicuje

25. skupSiino delni5ke druibe
KSP HRASTNIK, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d. d.,

1. Otvoritev skupiiine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles skupidine
Predlog sklepo uprove
Za predsedujoto skupidini se izvoli Melita Hafner, za preitevalko glasov Mihaela A5kerc.
Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nine Verbajs za sestavo notarskega zapisnika.
Sku pSdin a ugotovi skleptnost.
2. Seznanitev skupiiine z Letnim poroiilom druihe zo poslovno leto 2079, z mnenjem
revizorja in Porotilom Nodzornegd sveto ter sezndnitev s prejemki uprove in Nadzornego
svetd v poslovnem letu 2079
Skupiiina se seznani z Letnim poroailom druZbe za poslovno leto 2019, z mnenjem revizorja
in s pisnim Porofilom Nadzornega sveta druibe, ki se nanaSa na preveritev in potrditev
revidiranega Letnega porofila druibe za poslovno leto 2019 ter s prejemki uprave in
Nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.
3. Sklepanje o razporeditvi biloninego dobidka zd leto 2079 in o podelitvi rozreSnice
uprovi in Nodzornemu svetu.
3.1 Predlog sklepo uprove in Nodzornego sveto
Bilandni dobitek poslovnega leta 2019 v vi5ini 39.816,97 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Predlog sklepo uprove in Nodzornego sveto
V skladu z 294. ilenom ZGD-1 skupitina potrjuje in odobri delo uprave in Nadzornega sveta v
poslovnem letu 2019 in jima podeljuje razreinico.
4. lmenovonje poobloidene revizijske druibe zo leto 2O2O

Predlog sklepo Nodzornega sveto
Za pooblaldeno revizijsko druibo za leto 2020 skupidina imenuje druibo RUTINA, d.o.o. iz

Ljubljane.
5. lzvolitev novih ilonov Nadzornego sveto druibe kot predstovnikov delnitorjev
Predlog sklepo Nodzornega sveto:
Zaradi poteka mandata dosedanjim ilanom Nadzornega sveta Mateju Haberlu, Aniti Kozole,

lvanu einiar.ju ter Tadeju Pavlitu skup5iina izvoli naslednje ilane Nadzornega sveta druibe
kot predstavnike delniiarjev za naslednje 4 - letno mandatno obdobje, ki zadne teii z dnem

12.7 . 2020:

1. Karmen Podmenik,
2. Bojana Klenovika,
3. Franca Bokala ter
4. Matica Rota rja(.

Svet delavcev seznani skupiiino s predstavnikoma delavcev druibe v Nadzornem svetu.

ki bo 7. 7. 2020 ob 9. uri v sejni sobi druibe na Cesti 3. julija 7, Hrastnik, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov k posameznim todkam dnevnega reda:



Gradivo in dostopnost dokumentov
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vkljutno s predlogi sklepov, je na vpogled na
sedeiu druibe, pri Meliti Hafner, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica
skup3dine do dneva skupidine in na uradni sp letni strani druibe www.ksphrastnik.si. Na
skupSdini se odloia o objavljenih predlogih po posameznih todkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda
Delniiarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po
objavi sklica skup5iine pisno zahteva.io dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki predloiiti predlog sklepa, o katerem naj skupSdina odlota, ali te skupltina pri
posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloiitev todke dnevnega reda.
Uprava druibe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. ilena ZGD-1 objavila tiste dodatne todke
dnevnega reda glede katerih bodo delnidarji zahteve poslali druibi najpozneje sedem dni po
objavi tega sklica skupidine. Delnitarji lahko zahteve za dodatne toike dnevnega reda druibi
poiljejo po elektronski po5ti, in sicer na e-mail naslov: melita.hafner@ ksp-hrastnik.si ali
priporoieno po poiti.

Predlogi delniiarjev
Delnidarji lahko k vsaki toiki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s

prvim odstavkom 300. in 301. ilena ZGD-L. Uprava druibe bo na enak naiin kot ta sklic
skupStine objavila tiste predloge delni6arjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani druZbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupidine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delnidar - predlagatelj pri tem sporoail, da bo na skupiiini ugovarjal

predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delnidarje pripravil do tega, da

bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delnidarja se objavi in sporoii na nadin iz 296. dlena ZGD-1 le, de je delniiar v sedmih
dneh po objavi sklica skup5tine, poslal druibi razumno utemeljen predlog. Delnidar lahko
predloge sklepov druibi sporoii tudi po elektronski poiti na e-mail naslov:
melita.hafner@ksp-hrastnik.si.

Delniiarjeva pravica do obveltenosti
Delnidarji bodo lahko na skupidini uresnitevali svojo pravico do obveitenosti iz 305. ilena
7GD-L.

Pogoji za udeleibo na skup5Eini in uresnitevanje glasovalne pravice
Pravico do udeleibe na skupSdini in glasovalno pravico lahko uresnidujejo delnifarji, njihovi
pooblaSienci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves das trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedeiu dru:be.
Pravico do udeleibe na skup5dini in uresnidevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delniiarji, njihovi zastopniki in poobla5ienci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeleibo najkasneje do konca ietrtega dne pred

sku p5dino in

- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev konec ietrtega dne pred zasedanjem skup5dine (presetni dan), to je do
konca dne 3.7. 2O2O.



Delnitarji oz. njihovi zastopniki ali pooblalienci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz
sod nega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeleiencev, prosimo delnidarje oziroma njihove pooblaitence,
da se prijavijo vsaj 10 minut pred zaietkom zasedanja v sejni sobi druibe, kjer so dolini
podpisati seznam prisotnih delnidarjev ter prevzeti glasovalne listide.
osnovni kapital druibe je razdeljen na 104.340 kosovnih delnic. skladno z zakonom daje
vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupiiini. Na dan sklica skupltine druiba KSp
HRASTNIK, d. d. nima lastnih delnic.

Ponovno zasedanje
ee skupidina ob napovedani uri ne bo sklepdna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 9.30.
Skup5dina bo tedaj veljavno odlotala, ne glede na viSino zastopanega kapitala.

KSP HRASTNIK, d. d.
Uprava druZbe - irektorica
Nives Venko, . dipl. prav.
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