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Na podlagi 43. člena statuta družbe  ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., 

 uprava sklicuje 
 

 

1122..  rreeddnnoo  sseejjoo  sskkuuppššččiinnee  

  

EELLEEKKTTRROO  MMAARRIIBBOORR    

  

ppooddjjeettjjee  zzaa  ddiissttrriibbuucciijjoo  eelleekkttrriiččnnee  eenneerrggiijjee,,  dd..dd..  
  

  
 

 ki bo v torek, 26. avgusta 2008 ob 13.30 uri na sedeţu druţbe 
v Mariboru, Vetrinjska ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje) 

 
 z naslednjim 

 
 
DNEVNIM REDOM: 
 
 
1.  Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles  skupščine  

 
Predlog sklepa uprave je:  
 

Izvoli se: 

 za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, 
 preštevalca glasov:    Marjana Gredin, 

   Franc Vindiš, 
 
Seji bo prisostvovala vabljena notarka: Ines Bukovič. 

 
2. Spremembe in dopolnitve statuta druţbe 

  
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in 
dopolnitve statuta družbe: 
 

       2.1.  Dejavnost družbe v 1. odstavku 2. člena statuta družbe se razširi z   
    naslednjimi dejavnostmi: 
             38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
               38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

       38.310  Demontaža odpadnih naprav 
      38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 
      41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 

 58.130  Izdajanje časopisov 
             58.140  Izdajanje revij in druge periodike 

       58.190  Drugo založništvo 



     
2.2.  Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe po predlogu uprave 

             in nadzornega sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji   
     dejavnosti (Ur. list RS št.: 69/07 in 17/08) – SKD 2008. 

    
    Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini. 

      
2.3 Sprejmejo se še naslednje spremembe in dopolnitve statuta: 

  
               38. člen statuta se spremeni, tako da se glasi: 
              Članom nadzornega sveta pripada: 
              - sejnina za udeležbo na sejah in za pripravo nanje, v višini, ki jo določi 
    skupščina družbe; 
              - materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški); 
              - plačilo za delo pri opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v skladu z   
        določili 284. člena ZGD – 1, v višini, ki jo določi skupščina družbe. 
            
              Črta se 3. odstavek 53. člena.      
               
              Za poglavjem X. se doda novo poglavje XI. Udeležba delavcev pri dobičku   
      Doda nov 54. člen, ki se glasi: 

 
       »Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri      
      dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri 
      dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.« 
 
       Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.   
       Dosedanji 54. člen postane 55. člen 
 
        V 1. odstavku 59. člena se datum 04.06.2007 (četrti junij dva tisoč sedem)      
     nadomesti z datumom 24.08.2007 (štiriindvajseti avgust dva tisoč sedem). 

 
     2.4.   Potrdi se čistopis statuta družbe. 

 
3. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja,     
         pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po   
  282. členu Zakona o gospodarskih druţbah (ZGD-1) in podelitev   
  razrešnice upravi in nadzornemu svetu druţbe 
 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in 
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 
 
Predlog sklepa: 

 
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina 
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter 
jima podeljuje razrešnico. 

 



3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007  
 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
Bilančni dobiček na dan 31.12.2007 v znesku 1.596.010,75 EUR se uporabi: 

 

- del bilančnega dobička v višini 1.004.859,72 EUR za dividende, to je 0,03 EUR 
bruto dividende na delnico. 

 
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva 
zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo  
družbe na dan zasedanja skupščine; 

 
- del bilančnega dobička v višini 591.151,03 EUR je preneseni dobiček.  

 
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev pogodbe o udeleţbi delavcev pri 

dobičku 
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
 
Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za 
sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno 
predhodno soglasje nadzornega sveta. 

 
5.  Imenovanje pooblaščene revizijske druţbe za leto 2008 

 
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

 
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje družbo DELOITTE 
REVIZIJA, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega    
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o 
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v 
Mariboru, Vetrinjska ulica 2,  vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave 
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom 
ZGD-1 (Ur. list RS št. 42/06, 60/06 in 10/08) bo vabilo z  gradivom in utemeljitvijo      
objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-maribor.si/ 
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah         
dnevnega reda. 

  Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, 
 njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.    
 Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,   
 njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu 
 uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. 
 Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi 
 vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. 
 Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim 
 pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. 
 Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom skupščine. 
 
Vljudno vabljeni.  

 
 
 

OBRAZLOŢITEV K DNEVNEMU REDU 12. REDNE SKUPŠČINE DRUŢBE 
ELEKTRO MARIBOR, d.d. 
 
1. točka: 
 
OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES 
 
Predlog za izvolitev delovnih teles je podala uprava družbe, potrdil pa ga je Nadzorni 
svet družbe na seji dne 26. maja 2008 in 16. junija 2008. 
 
2. točka: 
 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DRUŢBE 
 
Skupščini delničarjev se predlaga sprememba statuta družbe v določilih 2. člena, v 
katerem so določene dejavnosti. Zaradi poslovnih možnosti se predlaga širitev 
dejavnosti s predlaganimi novimi osmimi dejavnosti. Ostale spremembe določil 2. 
člena statuta pa pomenijo prilagoditev navedenih določil statuta družbe z določili 
Uredbe o standardni klasifikaciji  dejavnosti (Ur. list RS št.: 69/07 in 17/08) – SKD 
2008. 
 
Dosedanja določila 38. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. določajo, da 
članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina v 
višini, ki jo določi skupščina družbe. 
 



Določila 284. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list RS št.: 42/06, 
60/06 in 10/08) določajo, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo 
zagotovi plačilo ali udeležba pri dobičku, kar določi statut ali skupščina. Prav tako pa 
navedeno določilo nadalje določa, da mora plačilo biti v ustreznem razmerju z 
nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Skupščina družbe 
ELEKTRO MARIBOR d.d. je s sklepom skupščine določila nadzornemu svetu višino 
sejnin za udeležbo na sejah in za pripravo nanje, prav tako pa je z navedenim 
sklepom skupščina določila, da se članom nadzornega sveta tudi povrnejo materialni 
stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne 
stroške. 
 
Poslovanje družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. je uspešno, saj posluje pozitivno in 
ustvarja dobiček. Prav tako pa  družba ELEKTRO MARIBOR d.d. iz leta v leto dosega 
načrtovano realizacijo na področju investicij, kakor tudi na področju vzdrževanja, k 
čemer nedvoumno veliko prispeva s svojim uspešnim in odgovornim delom tudi 
nadzorni svet družbe. Zaradi navedenega je predlagana sprememba statuta družbe, 
da se članom nadzornega sveta zagotovi plačilo za delo pri opravljanju funkcije člana 
nadzornega sveta v skladu z  določili 284. člena ZGD – 1 smiselno in utemeljeno, saj 
navedena določila ZGD-1 jasno določajo, v katerem primeru se takšno plačilo lahko 
zagotovi.  
 
Dosedanja določila 3. odstavka 53. člena statuta družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. 
določajo » V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to 
možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 
(dveh) %  od zneska, ki je namenjen za dividende.« 
 
Navedene spremembe Statuta delniške družbe se v 53. členu predlagajo, zaradi 
dejstva, ker določila 269. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list RS 
št.: 42/06, 60/06 in 10/08) določajo, da se s statutom lahko določi, da se članom 
uprave za njihovo delo zagotovi udeležba pri dobičku, ter da se višina udeležbe pri 
dobičku praviloma določi v odstotku letnega dobička družbe.  
 
Družba ustvarja več kot tretjino prihodkov od poslovanja iz naslova uporabe 
distribucijskega omrežja, oziroma od 1.7.2007 iz naslova opravljanja storitev po 
pogodbi za SODO d.o.o.. Cena za uporabo distribucijskega omrežja je določena s 
strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo in je v regulativnem obdobju 
2006 do 2008 pri določitvi te cene upoštevana za Elektro Maribor d.d. donosnost na 
sredstva v višini 4,13 %. Okrog 90 % vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se 
nanaša na elektroenergetsko infrastrukturo. Družba ima opredmetena osnovna 
sredstva pretežno financirana z lastnimi viri. Stopnja lastniškosti  financiranja 
sredstev se je v teh letih gibala med 85 % in 74%. Iz tega izhaja, da že sam 
regulativni okvir ne omogoča doseganje donosnosti kapitala v taki višini, kot je 
opredeljena v statutu. 
 
Ob odprtju trga z električno energijo za gospodinjske odjemalce in s prenehanjem 
opravljanja gospodarskih javnih služb s 1.7.2007 je prišlo do novih tržnih razmer in 
večjih konkurenčnih pritiskov, kot so bili v preteklosti. 
 



V družbi smo se neugodnim gibanjem izognili tako, da izvajamo dodatne trženjske 
aktivnosti, ki so usmerjene h končnemu odjemalcu in ponujamo nove storitve. S tem 
krepimo našo trženjsko usmerjenost in konkurenčno ponudbo, ki nam omogoča 
ohranjati tržni delež in donosnost poslovanja na dolgi rok. 
 
Družba je kljub težjim pogojem poslovanja uspešno poslovala in ustvarila dobiček na 
področju prodaje električne energije, ponudila dodatni nabor storitev, ohranila tržni 
položaj, racionalizirala stroške poslovanja in ustvarila pozitiven poslovni rezultat, 
vendar pa ni dosegla 6 % donosnosti kapitala. 
 
Zaradi omenjenih ekonomskih  pogojev poslovanja in dejstva da nam regulativni 
okvir kljub uspešnemu poslovanju ne omogoča doseganja  kriterija 6 % donosnosti 
kapitala, predlagamo, da se v zadnjem odstavku 53. člena statuta Elektro Maribor 
d.d. ta omejitev izbriše. 
 
Predlog, da se v določila statuta družbe vnese novo poglavje XI. Udeležba delavcev 
pri dobičku z novim 54. členom, izvira iz določil Zakona o udeležbi delavcev pri 
dobičku (ZUDDob, Ur. list RS št.: 25/08), kateri omogoča udeležbo delavcev pri 
dobičku, ob tem pa je potrebno poudariti, da naveden predpis temelji na načelu 
prostovoljnosti. 
 
3 a. točka: 
 
V letu 2007 je druţba Elektro Maribor, d.d. poslovala predvsem na osnovi: 
 
- elektroenergetske bilance EES Slovenije za leto 2007, 
- prodajne cene električne energije in tarifnega sistema, ki sta določena s strani 

Vlade RS – do 30.6.2007, 
- pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za 

upravičenost stroškov, ki je predpisan s strani Agencije za energijo, 
- uredbe o pravilih za določitev cen in odkup električne energije od kvalificiranih 

proizvajalcev električne energije, 
- sklenjenih pogodb za prodajo električne energije in dostopu do omrežja za leto 

2007 z upravičenimi odjemalci,  
- sklenjenih pogodb o prodaji in nakupu električne energije za leto 2007 s 

proizvodnimi podjetji, 
- sklenjeno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja za leto 2007 z upravljalcem 

prenosnega omrežja, 
- Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju podjetij 

Elektrogospodarstva v javna podjetja – od 1.7.2007, 
- Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi  javnega podjetja za prenos 

električne energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije, 
- Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi upravljalcev distribucijskih 

omrežij električne energije v Republiki Sloveniji, 
- sklenjene Pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju 

storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja – od 1.7.2007, 



- Aneksa št. 1 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju 
storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo 
za obdobje od 1.7.2007 do 31.12.2007. 

 
Sklepne ugotovitve: 
 
Leto 2007 je prineslo veliko sprememb v poslovanje družbe Elektro Maribor d.d.. Z 
odprtjem trga z električno energijo za gospodinjske odjemalce in prenehanjem 
opravljanja gospodarskih javnih služb je s 1.7.2007 prišlo do novih razmer na trgu in 
večjih konkurenčnih pritiskov, kot smo jih bili deležni v preteklosti. 
 
Družba Elektro Maribor d.d. je poslovno leto 2007, kljub zaostrenim pogojem 
poslovanja, zaključila uspešno s čistim dobičkom pred obdavčitvijo v višini 2.150.768 
EUR. Na čisti dobiček, ki je za 602.113 EUR nižji od načrtovanega, so vplivali 
predvsem višji prihodki od prodaje električne energije (posledica večjih prodanih 
količin električne energije poslovnim kupcem), nižji prihodki od SODO d.o.o. 
(posledica višje povprečne cene za nakup električne energije za izgube) in višji 
odhodki za oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine (posledica 
uveljavitve določil Podjetniške kolektivne pogodbe, do katerih je prišlo s spremembo 
pravne oblike družbe). 
 
S 1.7.2007 je družba Elektro Maribor d.d. prenehala delovati kot javno podjetje, saj 
so bile funkcije gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja prenesene na novoustanovljeni SODO d.o.o.. Družba Elektro Maribor d.d. pa 
kot lastnik infrastrukture, na podlagi sklenjene Pogodbe o najemu 
elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja, opravlja storitve za SODO d.o.o.. Tako Elektro Maribor d.d. 
še naprej opravlja glavnino dejavnosti, kot do 1.7.2007, le da te dejavnosti opravlja 
pogodbeno za novo podjetje SODO d.o.o..  
 
Računovodske izkaze za leto 2007 je revidirala pooblaščena revizijska družba Deloitte 
revizija d.o.o. in o njih podala pritrdilno mnenje. 
 
Prihodki družbe so v letu 2007 znašali 200.902.301 EUR in so za 2 % večji od 
načrtovanih. Prihodki so večji predvsem zaradi 2 % višjih prihodkov iz naslova 
prodaje električne energije, ki so znašali 126.931.213 EUR in imajo v vseh prihodkih 
63,2 % delež. Prihodki od uporabe omrežja, ki smo jih realizirali do 1.7.2007, imajo 
16,6 % delež v vseh prihodkih, prihodki od SODO d.o.o., ki smo jih realizirali po 
1.7.2007, imajo 9,8 % delež, prihodki od investicij v lastni režiji imajo 4,9 % delež, 
prihodki od prodaje storitev imajo 2,1 % delež, ostali prihodki pa imajo 3,4 % delež. 
 
V letu 2007 smo 203.125 kupcem prodali 2.288.481 MWh električne energije, kar je 
za 2,1 % več kot leta 2006 in za 1,8 % več kot je bilo načrtovano za leto 2007. 
Gospodinjskim kupcem smo prodali 31 %, poslovnim kupcem pa 69 % električne 
energije.  
  
Stroški in odhodki družbe so znašali 198.751.533 EUR in so za 2 % večji od 
načrtovanih. Stroški nakupa električne energije, ki imajo v sestavi vseh stroškov in 



odhodkov 62,7 % delež, so znašali 124.553.897 EUR in so za 0,3 % večji od 
načrtovanih, kar je posledica večjih nakupnih količin električne energije za poslovne 
kupce. Stroški dela imajo 11,2 % delež v vseh stroških in odhodkih, stroški 
amortizacije imajo 9 % delež, stroški uporabe omrežja, ki smo jih imeli do 1.7.2007 
imajo 5 % delež, ostali stroški in odhodki pa imajo 12,1 % delež. 
 
Ker družba s 1.7.2007 ne opravlja več reguliranih dejavnosti, ni več dolžna poročati v 
skladu s SRS 35. Tako smo za obdobje I-XII 2007 ugotovili rezultate poslovanja za 
dejavnost DEES, ki združuje upravljanje, distribucijo električne energije, odjem in 
storitve, ter dejavnost nakupa in prodaje električne energije, ki vključuje stroške in 
prihodke vezane na prodajo in nakup električne energije za poslovne in gospodinjske 
odjemalce. Rezultat DEES je negativen v višini 725.425 EUR, rezultat dejavnosti 
nakupa in prodaje električne energije pa znaša 2.876.193 EUR. 
 
Premoženje družbe na dan 31.12.2007 je znašalo 303.043.957 EUR, kar je za 8 % 
več kot konec leta 2006. 
 
Osnovni kapital družbe je na dan 31.12.2007 znašal 139.773.510 EUR in je razdeljen 
na 33.495.324 navadnih imenskih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost enega 
kosa delnice je 6,65 EUR, kar je za 0,8 % več kot konec leta 2006. 
 

Investicijska vlaganja v družbi Elektro Maribor d.d. so v letu 2007 znašala 26.289.374 
EUR, kar je za 8,9 % več kot v predhodnem letu in za 13 % več kot smo načrtovali. 
Najpomembnejša investicija v letu 2007 je bila v mestu Maribor, kjer je v teku  
izgradnja RTP – Koroška vrata 110/10kV in 110 kV kablovoda RTP Melje – RTP 
Koroška vrata. Pričeli pa smo z izgradnjo dveh novih RTP 110/20 kV Ptuj-Breg in RTP 
110/20 kV Mačkovci. 
 
Za ohranitev plačilne sposobnosti smo v začetku leta 2007 najeli kratkoročno okvirno 
posojilo. V skladu z načrtovanimi viri financiranja investicij je družba najela 
dolgoročno posojilo za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov. 
 

Kljub rasti porabe električne energije, ki pomembno vpliva na zanesljivost, predvsem 
pa na kakovost oskrbe, smo s pravočasnimi obnovami, zamenjavami, 
rekonstrukcijami in novogradnjami ter preventivnim vzdrževanjem elektroenergetskih 
naprav, zagotovili doseganje predpisane zanesljivosti in kakovosti oskrbe. V letu 2007 
je bila zanesljivost oskrbe boljša kot v letu 2006, zastavljeni cilji v zvezi z 
zanesljivostjo oskrbe pa so bili bistveno preseženi.  

 

Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2007 znašala 44.787 EUR in je za 2 % 
višja kot v letu 2006. 

 

V družbi Elektro Maribor d.d. je bilo konec leta 2007 zaposlenih 849 delavcev. Glede 
na stanje konec leta 2006 se je število zaposlenih zmanjšalo za 15 delavcev.  

 
 
 



3.b. točka: 
 
SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2007 
 
Uprava in nadzorni svet družbe Elektro Maribor d.d. predlagata skupščini delničarjev, 
da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007, ki znaša 1.596.010,75 EUR, razporedi: 

 del bilančnega dobička v višini 1.004.859,72 EUR se uporabi za izplačilo dividend 
delničarjem v višini  0,03 EUR bruto na delnico; 

 

Družba bo delničarjem izplačala dividende v roku 90 dni po skupščini, in sicer po 
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine. 

 

 del bilančnega dobička v višini 591.151,03 EUR se razporedi za prenos v 
naslednje leto. 

 
Družba Elektro Maribor d.d., katere temeljni cilj je zanesljivost in kakovost dobave 
električne energije, si nenehno prizadeva doseči visoki poslovni standard. 
 
Svojo politiko poslovanja usmerja k zadovoljevanju potreb in pričakovanj svojih 
kupcev, dobaviteljev, lastnikov in celotne širše javnosti. 
 
Družba Elektro Maribor d.d. želi tudi v prihodnje svojim lastnikom zagotoviti 
pričakovano rast družbe, donose in usklajeno stopnjo socialne varnosti zaposlenih. 
 
Uprava družbe je zato sklenila, da se del čistega poslovnega izida poslovnega leta 
2007 v višini 2.150.768,40 EUR, ki po uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 
107.538,42 EUR znaša 2.043.229,98 EUR, uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz 
dobička v višini 1.021.614,99 EUR. 
 
Nadzorni svet družbe je predlagano oblikovanje rezerv iz dobička potrdil, ker 
ocenjuje, da je v skladu s strateškimi cilji in investicijskimi načrti družbe ter 
dividendno politiko. 
        V EUR 

 BILANČNI DOBIČEK 2007 

a) Čisti poslovni izid poslovnega leta 2.150.768 

b) Preneseni dobiček 574.396 

č) Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 107.538 

    Zakonske rezerve 107.538 

d) Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi 
uprave in nadzornega sveta 1.021.615 

    Druge rezerve iz dobička 1.021.615 

BILANČNI DOBIČEK (a+b-č-d)  1.596.011 

 
 
 
 



4. točka: 
 
POOBLASTILO POSLOVODSTVU ZA SKLENITEV POGODBE O UDELEŢBI 
DELAVCEV PRI DOBIČKU 
 
Pravna podlaga, za predlog, ki je predlagan pod 4. točko 12. redne skupščine družbe, 
izhaja iz določil 2. odstavka 9. člena Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku 
(ZUDDob), katera določajo, da na strani družbe o sklenitvi pogodbe o udeležbi 
delavcev pri dobičku odloča skupščina. Navedena določila ZUDDob pa prav tako 
določajo, da mora sklep skupščine vsebovati pooblastilo poslovodstvu za sklenitev 
pogodbe. 
 
5. točka: 
 
IMENOVANJE POOBLAŠČENE REVIZIJSKE DRUŢBE ZA LETO 2008 
 
Za izbiro revizijske družbe DELOITTE REVIZIJA, d.o.o., Dunajska c. 9, Ljubljana je bil 
izveden postopek zbiranja ponudb, katerega predmet je bila izvedba storitev 
revidiranja računovodskih izkazov za poslovno leto 2008. Družba DELOITTE 
REVIZIJA, d.o.o., Dunajska c. 9, Ljubljana je revidirala računovodske izkaze družbe 
za leto 2007 ter je svoje delo opravila strokovno in kakovostno, hkrati pa je oddala 
tudi najugodnejšo ponudbo za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 
2008. 
 
 
 
 
 
 

                                           Predsednik uprave:  

                                                     Stanislav Vojsk, univ. dipl. inţ. el. 
       

 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


