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JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. 
Dol pri Ljubljani 28 
1262 Dol pri Ljubljani 
 
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta delniške družbe JUB-H d.d. in v skladu z določili 
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje Uprava družbe JUB-H d.d. 26. redno sejo skupščine 
družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d., ki bo dne 14.4.2017, ob 14.00 uri, v sejni 
sobi Informacijsko izobraževalnega centra na sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri 
Ljubljani. 
 

D n e v n i     r e d : 
 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. 
 

Predsednik Uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo in podal ugotovitve 
o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo na podlagi prvega odstavka 26. člena 
Statuta družbe predsedoval skupščini predsednik Nadzornega sveta družbe g. Štefan 
Hoyer. Za pristojnega notarja bo na podlagi 304. člena ZGD-1 imenovan notar Bojan 
Podgoršek, za preštevalko glasov pa bo določena Staša Marolt Sevšek. 

 
 

2. Preoblikovanje družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. iz delniške družbe 
v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlogi sklepov: 

 

2.1 JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Dolu pri Ljubljani, 

poslovni naslov Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani se preoblikuje iz statusne oblike 

»delniška družba« v statusno obliko »družba z omejeno odgovornostjo« s firmo: JUB-H, 

družba za upravljanje in financiranje, d.o.o., s skrajšano firmo JUB-H d.o.o., s sedežem v 

Dolu pri Ljubljani in s poslovnim naslovom Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, ter z 

značilnostmi, ki so razvidne iz predloga družbene pogodbe. Osnovni kapital delniške 

družbe, ki znaša 1.451.411,13 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno 

odgovornostjo, ki tako znaša 1.451.411,13 EUR, zaradi česar je osnovni kapital družbe z 

omejeno odgovornostjo enak osnovnemu kapitalu delniške družbe. Nominalni zneski 

osnovnih vložkov družbenikov se določijo tako, da je nominalni znesek vsakega 

osnovnega vložka enak vsoti pripadajočih zneskov delnic posameznega delničarja, vendar 

ne manj kot 50,00 (petdeset 00/100) EUR. Zaradi statusnega preoblikovanja JUB-H d.d. iz 

delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo se vse delnice JUB-H d.d. razveljavijo 

in se izbrišejo iz centralnega registra vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d. 

 

Delničarji JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. postanejo družbeniki družbe 
JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o. in na podlagi osnovnih vložkov ter 
sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobijo poslovne deleže.  
 
2.2. Za določen čas šestih let od dneva vpisa sklepa o preoblikovanju delniške družbe v 
družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register se imenujejo poslovodje, imenovani tudi 
predsednik in člani uprave družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o. v 
naslednji sestavi: 

a) Sašo Kokalj, poslovodja, imenovan tudi kot predsednik uprave  
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b) Mitja Cesar, poslovodja, imenovan tudi kot član uprave 

c) Dragan Stajić, poslovodja, imenovan tudi kot član uprave 

ki vsi trije zastopajo družbo samostojno, brez omejitev.  
 
2.3. Mandat članov nadzornega sveta delniške družbe traja do preoblikovanja družbe. Za 
člane nadzornega sveta družbe JUB-H d.o.o. se kot predstavnike kapitala od vpisa 
preoblikovanja v sodni register dalje za mandatno obdobje šestih let, šteto od vpisa sklepa 
o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register, 
izvolijo: 

a) Štefan Hoyer,  
b) Zlata Zgonc Hoyer,  

  c) Stanislav Sraka,  
 

2.4. Statut družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. preneha veljati z dnem 
preoblikovanja družbe. Statut bo nadomestila družbena pogodba JUB-H, družba za 
upravljanje in financiranje, d.o.o. 
 
2.5. Skupščina sprejme družbeno pogodbo družbe z omejeno odgovornostjo JUB-H, 
družba za upravljanje in financiranje, d.o.o., ki se glasi:  
 
 

»Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo 

JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o. 

 

 

UVODNE UGOTOVITVE 

 
Družbeniki ugotavljajo, da je družba JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. vpisana v 

sodni register družb z matično številko 5033527000. 

 
Dosedanji delničarji so na skupščini dne 14. 4. 2017 sprejeli sklep o preoblikovanju delniške 
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo 
 

Ta družbena pogodba v celoti nadomešča dosedanji statut družbe JUB-H d.d. 

 

Družbeniki JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o. so: 

 

Anžič Marija  

 

Bajt Stanislav 

 

Banić Vukadin Vera  

 

Bardutzky Bernardka 

 

Bernad Franc 
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Bertoncelj Stanislava  

 

Bokalič Božidara 

   

Cesar Mitja 

 

Cimerman Špela 

   

Cipot Pustatičnik Anja  

 

Dasica Investments Ltd, s sedežem Grigori Afxentiou 11, Centro, 4003 Limassol, Ciper, 

matična št. ΗΕ280346,  

 

DP JUB d.d., matična št. 1244892, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, 
 

Dževerdanović Zoran 

 

Feher Ladislav 

   

Feher Pal Metka 

  

Hoyer Štefan 

 

Ježek Valentina 

   

Kokalj Sašo  

 

Korpnik Povirk Radegunda  

 

Krabonja Marjan 

  

Kres Gvido 

 

Kuhar Boštjan 

   

Kukar Ivan 

 

Maležič Boštjan 

 

Merela Vesna 

 

Mlinar Mihael 

 

Moder Vincenc 
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Mužar Andrej 

  

Pavčnik Dušan  

   

Pečnik Boštjan 

 

Prebil Simon 

  

Pirc Dušan 

  

Premože Miroslav 

  

Rus Teja 

 

Rus Tine 

   

Saksida Damjan 

   

Sedej Vincencij 

 

Sraka Stanislav 

   

Stajić Dragan 

 

Trček Ana 

 

Velepec Marjeta  

 

Velkavrh Darij 

 

Vodnjov Janez 

 

Vogrič Damjan    

 

Zgonc Hoyer Zlata 

 

Žerjav Tatjana 

 

 

FIRMA IN SEDEŽ 

 

1. (prvi) člen 

 

Firma družbe je: JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.o.o. 
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Skrajšana firma družbe je: JUB-H d.o.o. 

 

Sedež družbe je: Dol pri Ljubljani 

 

Poslovni naslov družbe je: Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani. 

 

 

DEJAVNOSTI DRUŽBE 

 

2. (drugi) člen 

 

Družba opravlja naslednje dejavnosti:    
 
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 
35.111           Proizvodnja električne energije v HE 
35.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE 
35.119 Druga proizvodnja električne energije 
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
37.000 Ravnanje z odplakami 
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki 
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
43.310 Fasaderska in štukaterska dela 
43.320 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva 
43.330          Oblaganje tal in sten 
43.390          Druga zaključna gradbena dela 
43.341          Steklarska dela 
43.342 Pleskarska del 
46.110     Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živili živali, tekstilnih surovin,  

polizdelkov 
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 
46.140          Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 
46.150          Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in 

železnine 
46.160          Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov  
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo 
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46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki 
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili 
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko 
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami 
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki 
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 
47.520          Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, 

kovinskimi izdelki, barvami in steklom 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
49.410 Cestni tovorni promet 
52.100 Skladiščenje 
52.240 Pretovarjanje 
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 
56.290 Druga oskrba z jedmi 
64.200 Dejavnost holdingov 
64.990          Drugje neuvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in 

dejavnosti pokojninskih skladov 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
70.100 Dejavnost uprav podjetij 
72.190          Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
72.200          Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
 
Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge dejavnosti oz. posle, ki niso navedeni v 
prvem odstavku tega člena, če so pa posledica oz. pogoj za opravljanje dejavnosti družbe oz. če 
bi njihovo izvajanje lahko prispevalo k bolj racionalnemu izkoriščanju kapacitet družbe. 
 
Glavno dejavnost družbe določa uprava s sklepom. 
 
S sklepom uprave lahko družba ustanavlja gospodarske družbe in svoje poslovne enote — 
podružnice na področju Slovenije in v tujini, ter lahko kupuje gospodarske družbe v celoti ali 
njihove deleže na celotnem območju Slovenije in v tujini. 
 

OSNOVNI KAPITAL 

 

3. (tretji) člen 

 

Osnovni kapital družbe znaša 1.451.411,13 EUR. 
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V osnovnem kapitalu družbe so udeleženi družbeniki z naslednjimi osnovnimi vložki in poslovnimi 
deleži: 
 

- Osnovni vložek Anžič Marije znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Anžič Marija 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Bajt Stanislava znaša 1.460,55 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Bajt Stanislava 0,1006 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Banić Vukadin Vere znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Banić Vukadin Vera 0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Bardutzky Bernardke znaša 2.420,34 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik Bardutzky Bernardka 0,1668 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Bernad Franca znaša  8.346,00 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Bernad Franc 0,5750 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Bertoncelj Stanislave  znaša 1.502,28 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik  Bertoncelj Stanislava 0,1035 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Bokalič Božidare znaša 6.092,58 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Bokalič Božidara 0,4198 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Cesar Mitje znaša 1.460,55 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Cesar Mitja 0,1006 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Cimerman Špele znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima družbenik 

Cimerman Špela 0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Cipot Pustatičnik Anje, znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik  Cipot Pustatičnik Anja 0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Dasica Investments Ltd, s sedežem Grigori Afxentiou 11, Centro, 4003 

Limassol, Ciper, matična št. ΗΕ280346, znaša 3.755,70 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik Dasica Investments Ltd 0,2588% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek DP JUB d.d., matična št. 1244892, Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri 

Ljubljani, znaša 1.272.931,92 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  DP JUB d.d. 

87,7031 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Dževerdanović Zorana znaša 584,22 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik  Dževerdanović Zoran 0,0403 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Feher Ladislava znaša 375,57 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Feher Ladislav 0,0259 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 
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- Osnovni vložek Feher Pal Metke znaša 375,57 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Feher Pal Metka 0,0259 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Hoyer Štefana znaša 34.510,71 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Hoyer Štefan 2,3777 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Ježek Valentine znaša 125,19 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Ježek Valentina 0,0086 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Kokalj Saše znaša 2.837,64 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Kokalj Sašo 0,1955 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Korpnik Povirk Radegunde znaša 834,60 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik  Korpnik Povirk Radegunda 0,0575 % poslovni delež v osnovnem kapitalu 

družbe. 

 

- Osnovni vložek Krabonja Marjana znaša 375,57 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Krabonja Marjan 0,0259 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Kres Gvida znaša 5.174,52 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Kres 

Gvido 0,3565 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Kuhar Boštjana znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Kuhar Boštjan 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Kukar Ivana znaša 625,95 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Kukar 

Ivan 0,0431 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Maležič Boštjana znaša 918,06 EUR, na podlagi katerega ima družbenik 

Maležič Boštjan 0,0633 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Merela Vesne znaša 834,60 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Merela Vesna 0,0575 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Mlinar Mihaela znaša 542,49 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Mlinar Mihael 0,0374 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Moder Vincenca znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Moder Vincenc 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Mužar Andreja znaša 208,65 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Mužar Andrej 0,0144 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Pavčnik Dušana znaša 3.338,40 EUR, na podlagi katerega ima družbenik 

Pavčnik Dušan 0,2300 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 
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- Osnovni vložek Pečnik Boštjana znaša 751,14 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Pečnik Boštjan 0,0518 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Perbil Simona znaša 1.293,63 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Perbil Simon, 0,0891 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Pirc Dušana znaša 918,06 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Pirc 

Dušan, 0,0633 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Premože Miroslava znaša 834,60 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Premože Miroslav, 0,0575 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Rus Teje znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Rus Teja 

0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Rus Tineta znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Rus 

Tine 0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Saksida Damjana znaša 417,30 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Saksida Damjan, 0,0288 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Sedej Vincencija znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Sedej Vincencij 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Sraka Stanislava znaša 18.987,15 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Sraka Stanislav 1,3082 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Stajić Dragana znaša 834,60 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Stajić Dragan 0,0575 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Trček Ane znaša 250,38 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  Trček 

Ana 0,0173 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Velepec Marjete znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Velepec Marjeta 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Velkavrh Darija znaša 27.374,88 EUR, na podlagi katerega ima družbenik 

Velkavrh Darij 1,8861 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Vodnjov Janeza znaša 1.669,20 EUR, na podlagi katerega ima družbenik 

Vodnjov Janez 0,1150 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Vogrič Damjana znaša 5.216,25 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Vogrič Damjan 0,3594 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 
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- Osnovni vložek Zgonc Hoyer Zlate znaša 29.544,84 EUR, na podlagi katerega ima 

družbenik  Zgonc Hoyer Zlata 2,0356 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 

- Osnovni vložek Žerjav Tatjane znaša 3.254,94 EUR, na podlagi katerega ima družbenik  

Žerjav Tatjana 0,2243 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe. 

 
 

Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. 

 

Če družbenik k svojemu poslovnemu deležu pridobi še enega ali več deležev, se poslovni deleži 

združijo v enega. 

 

Vsak poslovni delež daje družbeniku pravico do upravljanja, do udeležbe na dobičku ter udeležbe 
na likvidacijski oz. stečajni masi, sorazmerno deležu v osnovnem kapitalu družbe. 
 
Družba sama iz lastnega poslovnega deleža ne uresničuje niti glasovalnih, niti materialnih, pravic, 
zato se vse določbe te pogodbe v nadaljevanju, ki se nanašajo na uresničevanje pravic imetnikov 
poslovnih deležev iz naslova udeležbe v osnovnem kapitalu, ne nanašajo na družbo samo, če 
zakon ne določa drugače. V primeru prodaje lastnega poslovnega deleža ali njegovega dela, ta 
pridobitelju spet nosi vse pravice, ki jih določajo zakonodaja in ta pogodba. 
 

 

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA 

 

4. (četrti) člen 

 

O povečanju osnovnega kapitala odločajo družbeniki na skupščini s tričetrtinsko večino glasov 
vseh družbenikov. 
 
Če se povečanje osnovnega kapitala vplačuje s stvarnim vložkom, je potrebno v sklepu skupščine 
opredeliti predmet stvarnega vložka, osebo, od katere družba pridobi stvarni vložek ter nominalni 
znesek, ki je zagotovljen s stvarnim vložkom. 
 
Pri prevzemu in vplačilu povečanja osnovnega kapitala imajo obstoječi družbeniki prednostno 
pravico vpisa in vplačila dodatnega vložka in sicer v sorazmerju z dotedanjo udeležbo v osnovnem 
kapitalu. 
 
Če katerikoli od družbenikov ne izkoristi prednostnega upravičenja iz prejšnjega odstavka, imajo 
pravico njemu pripadajoči vložek vpisati in vplačati drugi družbeniki, in sicer v sorazmerju s svojimi 
poslovnimi deleži.  
 
Če katerikoli od družbenikov ne izkoristi prednostnega upravičenja iz prejšnjega odstavka, imajo 
pravico njemu pripadajoči vložek vpisati in vplačati drugi družbeniki.  
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Če tudi na tak način ne bi bil vpisano in ustrezno vplačano celotno povečanje osnovnega kapitala, 
se lahko k vpisu in vplačilu pozove tretje osebe. Šteje se, da družbenik, ki se ni odzval povabilu k 
vplačilu dodatnega vložka, soglaša z vstopom nove osebe v družbo. 
 
Skupščina družbe lahko s sklepom, s katerim odloča o povečanju osnovnega kapitala ali s 
posebnim sklepom opredeli, katere osebe ne morejo postati družbeniki, ali določi pogoje, pod 
katerimi tretje osebe lahko postanejo družbeniki. Tretje osebe lahko postanejo novi družbenik zgolj 
v primeru, če s tem soglašajo vsi družbeniki. 
 
Skupščina lahko v takem primeru s sklepom pooblasti nadzorni svet za preverjanje izpolnjevanja 
pogojev in izdajo soglasja za vstop tretjih oseb v družbeništvo. 
 
Skupščina družbe ne more odločiti, da se družbeniki odpovedujejo predkupni pravici iz tega člena. 
 
Če se osnovni kapital poveča z vlaganjem tretjih oseb, ki s tem pristopijo k tej pogodbi in vstopijo v 
družabništvo te družbe, le-ti pridobijo enake pravice kot dosedanji družbeniki, če v vsakem 
konkretnem primeru ni določeno drugače. 
 
Šteje se, da s pristopom k tej pogodbi novi družbeniki soglašajo z vsemi zakonitimi sklepi družbe 
in sprejemajo vse splošne akte družbe. 
 
Postopek oziroma pogoji povečanja osnovnega kapitala so določeni z zakonom oz. vsakokratnim 
sklepom skupščine o povečanju osnovnega kapitala.  
 

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.  

 

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča iz rezerv oz. iz dobička družbe. 

 
Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša, vendar največ do minimalnega osnovnega 
kapitala, kot ga predpisuje Zakon o gospodarskih družbah. 
 
 
PRENOSI POSLOVNIH DELEŽEV 
 

5. (peti) člen 

 

Poslovni deleži družbenikov so prenosljivi in so predmet dedovanja.  

 

Poslovni deleži so deljivi zgolj v primerih in pod pogoji, ko je njihova deljivost s to pogodbo izrecno 
določena. 

 

Deleži so med družbeniki prenosljivi zgolj na podlagi predhodnega sklepa nadzornega sveta.  

 

Družbeniki lahko svoj poslovni delež odsvojijo tretjim osebam zgolj v primeru, če s tem pisno ali na 
skupščini soglašajo vsi ostali družbeniki. 
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Ne glede na to, ali družba ima lastni poslovni delež ali ne, se družba pri uporabi določil o prenosu 
poslovnih deležev po tej pogodbi ne šteje kot tretja oseba. 
 
Družbenik, ki ima namen prenašati svoj poslovni delež drugemu družbeniku ali tretji osebi, mora s 
priporočeno pisno pošiljko posredovati družbi pisno ponudbo, ki vključuje pogoje prodaje, uprava 
družbe pa mora o tem v naslednjih petnajstih dneh obvestiti nadzorni svet in vse družbenike. 
 
Ponudba ponudnika veže 90 dni od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošti. 
 
Družbenik oz. družba, zainteresiran za nakup ponujenega poslovnega deleža, mora sprejem 
ponudbe posredovati upravi družbe v roku 30 (tridesetih) dni od prejema ponudbe, uprava pa 
mora po izteku tega roka posredovati zbrane sprejete ponudbe prodajalcu v roku iz prejšnjega 
odstavka. 
 
Absolutno prednostno pravico pri nakupu deleža ima družba. O nakupu ponujenega poslovnega 
deleža odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta. 
 
Če družba ne uveljavlja svoje absolutne predkupne pravice pri nakupu poslovnega deleža, pride 
na vrsto predkupna pravica družbenikov, pod pogojem, da s takšno prodajo soglaša nadzorni svet. 
 
Če predkupno pravico uveljavlja družba, ima ta prednost nakupa ponujenega poslovnega deleža 
pred ostalimi družbeniki. Družba in družbeniki lahko predkupno pravico uveljavljajo samo na 
celotnem ponujenem poslovnem deležu. 
 
Če družba ne kupi ponujenega ji deleža in če nadzorni svet ne poda soglasja družbeniku za 
odsvojitev poslovnega deleža oziroma če ponudnik ne pridobi soglasja nadzornega sveta za 
odsvojitev svojega deleža konkretnemu drugemu družbeniku, je družba dolžna takšnemu 
družbeniku v roku 30. dni plačati ocenjeno vrednost njegovega deleža v višini kot je določena za 
primer izstopa družbenika v 6. členu te pogodbe. V tem primeru se šteje, da je družbenik izstopil iz 
družbe in da je družba pridobila njegov delež kot svoj lasten poslovni delež. 
 
Če družbenik oz. družba v roku 30. dni od prejema ponudbe ne prevzame celotnega ponujenega 
poslovnega deleža, se šteje, da družbenik ni izkoristil predkupne pravice in ponudnik lahko 
naslednja 3 (tri) meseca prenaša poslovni delež tretjim osebam pod pogojem, da vsi družbeniki 
soglašajo s prodajo njegovega deleža tretji osebi. Skupščina lahko s sklepom pooblasti nadzorni 
svet za izdajo soglasja po tem odstavku. 
 
Če družbenik pravočasno potrdi ponudniku, da sprejemajo ponudbo in s tem uresničuje 
predkupno pravico in pridobi tudi soglasje nadzornega sveta glede pridobitve poslovnega deleža, 
je potrebno plačilo izvršiti v roku, ki je določen v ponudbi, če pa tega ni, pa najpozneje v 90 
(devetdesetih) dneh od dneva sprejema ponudbe, če v vsakem konkretnem primeru ni 
dogovorjeno drugače. 
 
Družbenik v okviru prenosov po tem poglavju tretji osebi ne sme prenesti ponujenega deleža brez 
soglasja vseh družbenikov ali pod ugodnejšimi pogoji, kot so bili ponujeni drugim družbenikom oz. 
družbi. Vsak prenos, izveden v nasprotju s temi določili, nima učinka zoper ostale družbenike, niti 
zoper družbo. 

 

Določila tega poglavja o predkupni pravici se ne uporabljajo v primeru, če skupščina družbe 

odloči, da se nagrada upravi iz naslova udeležbe na dobičku izplača v obliki poslovnega deleža. 
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Poslovni delež je lahko tudi predmet dedovanja in univerzalnega pravnega nasledstva. V takšnem 
primeru je poslovni delež nedeljiv in predstavlja predmet v pravnem prometu le kot celota, razen 
če ostali družbeniki s sklepom skupščine odločijo drugače. Če je dedičev več, postanejo imetniki 
enotnega poslovnega deleža vsi dediči kot idealni solastniki, če s pravnomočno odločbo o 
dedovanju ni drugače določeno. 
 
V primeru pridobitve poslovnega deleža s strani tretje osebe na osnovi pravnega nasledstva ali 
dedovanja, mora pridobitelj tak prenos takoj sporočiti upravi družbe zaradi njegovega vpisa. 
Temelj za vpis prenosa je pravnomočna sodna odločba o dedovanju ali drug pravnomočen 
dokument, s katerim se dokazuje pravno nasledstvo. 
 
Pridobitelj poslovnega deleža po tem naslovu pridobi iz poslovnega deleža take pravice, kot jih je 
imel pred njim zapustnik oz. pravni prednik. 
 
Določila v zvezi z dedovanjem poslovnega deleža smiselno veljajo tudi v primeru razveze 
zakonske zveze družbenika, v okviru katere poslovni delež ali njegov del s pravnomočnim 
sklepom sodišča pripade drugemu zakoncu. 
 
Prenos na pridobitelja je nasproti družbi veljaven, ko so upravi predložena dokazila o prenosu v 

obliki, ki je primerna za vpis spremembe v sodni register. 

 

IZSTOP DRUŽBENIKA 

 

6. (šesti) člen 

 

Vsak družbenik lahko izstopi iz družbe v naslednjih primerih: 

 

a) če ima kupca za svoj poslovni delež, pa mu družba ne da soglasja za prodajo tega deleža 

niti družbeniki oz. družba ne uveljavijo predkupne pravice 

 

b) če mu je kljub pisnemu opominu kršena pravica do vpogleda v poslovne knjige družbe, kot 

mu jih zagotavlja zakonodaja, 

 

c) če družba ni realizirala sodne ali druge oblastne odločbe v korist družbenika, pa za to ni 
bilo resnih razlogov, 
 

d) če družbenik dokaže, da poslovno poročilo in računovodski izkazi ne odražajo dejanskega 
stanja družbe, 
 

e) če je zaradi sklepov skupščine, sprejetih v nasprotju z njegovimi predlogi, njemu ali družbi 
nastala škoda, ki presega 100.000 evrov, 
 

f) če uprava družbe ne vodi poslovanja v korist družbe, če krši predpise ali sklepe skupščine 
oz. nadzornega sveta, uporablja premoženje in poslovanje družbe za doseganje lastnih koristi ali 
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koristi samo nekaterih družbenikov oz članov nadzornega sveta, pa nadzorni svet ne ukrepa v 
skladu s svojimi pooblastili, 
 

g) če po neuspelem postopku ponudbe in prodaje poslovnega deleža predlaga sklep o 
likvidaciji družbe, pa ta na skupščini ni sprejet. 
 
Družbenik, ki namerava izstopiti zaradi razlogov iz te točke, mora svoj izstop pisno sporočiti upravi 
družbe ter pri tem navesti utemeljene razloge in dokaze za preizkus le-teh. Uprava družbe mora o 
izstopu in razlogih zanj obvestiti vse ostale družbenike. 
 

Družbenik Iahko izstopi tudi brez utemeljenega razloga. V tem primeru mora družbenik 
posredovati izjavo o izstopu upravi družbe najkasneje 6 (šest) mesecev pred datumom izstopa.  
 
O izstopu družbenika zaradi razlogov iz točke prvič odloča skupščina z 2/3 (dvotretjinsko) večino 
prisotnih glasov, pri čemer glasovi družbenika, ki izstopa ne štejejo. 
 
Skupščina mora o izstopu odločati najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu pisnega 

obvestila družbenika. 

V primeru negativne odločitve skupščine ima družbenik sodno varstvo. 

 
Družbenik, ki izstopa, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža, pri 
čemer se kot ocenjena vrednost poslovnega deleža po stanju ob izstopu šteje vrednost, ki je 
enaka zmnožku števila delnic, katerih imetnik je bil družbenik pred preoblikovanjem družbe iz 
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ter zneska 300,00 (tristo 00/100) EUR (znesek 
denarne odpravnine za vsako delnico tistim delničarjem, ki so nasprotovali preoblikovanju), 
valorizirano s stopnjo inflacije v Republiki Sloveniji, ugotovljene po podatkih Statističnega urada 
RS, za obdobje od dneva sprejema te družbene pogodbe do dneva izstopa družbenika.  
 
Vrednost poslovnega deleža se ugotavlja na dan prejema obvestila o izstopu. 
 
Družba izplača vrednost poslovnega deleža družbeniku, ki izstopa, najkasneje v roku treh 
mesecev od dneva veljavnosti izstopa. Znesek se revalorizira in obrestuje z obrestno mero, kot jo 
uporablja največja banka v Republiki Sloveniji za depozite fizičnih oseb nad eno teto. 

 

V primeru izstopa poslovni delež preneha, skupščina družbe pa mora najkasneje v 3 (treh) 
mesecih po izstopu sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, če ostali družbeniki z 
dodatnimi vplačili ali na drugačen način ne zagotovijo da se osnovni kapital ne zmanjša. 
 
Izplačilo poslovnega deleža se lahko izvrši tudi iz dobička družbe in poslovni delež družbenika, ki 
izstopa iz družbe, postane lastni poslovni delež družbe. 
 
Določila te pogodbe v zvezi z izstopom ne posegajo v pravice družbenika s tožbo na pristojnem 
sodišču uveljaviti pravico do izstopa, kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. 
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IZKLJUČITEV DRUŽBENIKA 

 

7. (sedmi) člen 

 

Družbenik je lahko iz družbe izključen v naslednjih primerih: 

 

a) če ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki jih ima po zakonu, tej pogodbi ali sklepih skupščine in 

je družbi zaradi tega nastala škoda 

 

b) če krši svojo dolžnost varovanja poslovne tajnosti, ta kršitev pa bi lahko v večji meri vplivala 
na poslovanje in poslovni rezultat družbe 
 

c) če s svojim ravnanjem stori dejanje nelojalne konkurence družbi ali brez dovoljenja družbe 
opravlja posle za svoj ali tuj račun, ki sodijo v dejavnost družbe ali kako drugače krši interese 
družbe 
 

d) če izkoristi svoj položaj v družbi tako, da brez soglasja vseh družbenikov uporablja 
premoženje družbe za svoje lastne interese oz. koristi, če si na protipraven način prisvoji 
premoženje družbe, če nelojalno zastopa interese družbe in uporablja premoženje družbe za 
dosego koristi tretjih, če onemogoča, da družba v danih rokih izpolnjuje zapadle obveznosti. 
 

O izključitvi družbenika odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino glasov. Predlog za izključitev 
lahko poda katerikoli od družbenikov, članov nadzornega sveta ali uprave v pisni obliki. Predlog 
mora vsebovati tudi utemeljene razloge zaradi katerih se izključitev predlaga ter dokazila za 
preizkus navedenih razlogov. 
 

Družbenik, ki je izključen, ima pravico do izplačila ocenjene vrednosti svojega poslovnega deleža. 

Za določitev ocenjene vrednosti poslovnega deleža se smiselno uporabljajo določila te pogodbe v 

zvezi z izstopom družbenika. 

 

Vrednost poslovnega deleža se ugotavlja na dan veljavnosti sklepa skupščine o izključitvi. 

 

V primeru izključitve družbenika njegov poslovni delež preneha, skupščina družbe pa mora 
najkasneje v 3 (treh) mesecih po izključitvi sprejeti sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, 
če ostali družbeniki z dodatnimi vplačili ali na drugačen način ne zagotovijo, da se osnovni kapital 
ne zmanjša. 
 
Izplačilo poslovnega deleža se lahko izvrši tudi iz dobička družbe in poslovni delež izključenega 
družbenika postane lastni poslovni delež družbe. 
 

Družbeniku, ki je izključen, se poslovni delež izplača v roku enega leta. Znesek se revalorizira in 
obrestuje z obrestno mero, kot jo uporablja največja banka v Republiki Sloveniji za depozite 
fizičnih oseb nad eno leto. 
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Določila te pogodbe v zvezi z izključitvijo ne posegajo v pravico družbenikov, da s tožbo na 
pristojnem sodišču uveljavljajo izključitev družbenika, kot to določa Zakon o gospodarskih 
družbah. 
 
Če je družbi ali družbeniku(om) zaradi ravnanja družbenika po tem členu nastala škoda, lahko od 
družbenika zahteva(jo) odškodnino. Izplačilo vrednosti poslovnega deleža se v tem primeru lahko 
zadrži do pravnomočnosti sodbe o višini odškodnine ali do sporazuma med udeleženimi 
strankami. 
 

 
ORGANI DRUŽBE 

 

8. (osmi) člen 

Organi družbe so:  
- skupščina  
- nadzorni svet  
- poslovodje, imenovani tudi uprava 

 

 

SKUPŠČINA 

 

9. (deveti) člen 

 
Skupščina družbe je najvišji organ družbe, ki ga sestavljajo družbeniki oz njihovi pooblaščeni 
predstavniki. 
 
Skupščina se opravi na sedežu družbe. 
 
Skupščino skliče uprava družbe na zahtevo družbenika ali družbenikov, ki predstavlja(jo) 5 % (pet 
odstotkov) osnovnega kapitala družbe, na zahtevo nadzornega sveta ali na lastno pobudo. 
 

Družbenik oz. družbeniki, ki predstavlja(jo) najmanj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala, lahko 
zahteva(jo), da se odločanje o določeni zadevi uvrsti na dnevni red že sklicane skupščine. Taka 
zahteva mora biti sporočena upravi družbe najkasneje 5 (pet) dni pred sejo skupščine, ta pa mora 
o tem nemudoma obvestiti vse družbenike. 
 

Uprava družbe mora vabilo, skupaj s predlaganim dnevnim redom poslati družbenikom s 

priporočeno pošiljko na njihov zadnji družbi znani naslov najkasneje 25 (petindvajset) dni pred 

dnem zasedanja skupščine. Šteje se, da so bili družbeniki pravilno vabljeni, četudi niso sprejeli 

poslanega vabila, če je družba pravočasno oddala priporočeno vabilo na pošto in če je bilo to 

vabilo poslano na naslov družbenika, kot je določen v družbeni pogodbi.  Vabilo na skupščino je 

lahko družbeniku vročeno tudi osebno proti podpisu vročilnice.  

Če vsi družbeniki to potrdijo, je lahko seja sklicana tudi v krajšem roku in na drugačen način, kakor 
je navedeno zgoraj. 
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Sprememba dnevnega reda je možna na sami seji, če s tem soglašajo vsi na tej seji udeleženi 

družbeniki. 

 
Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga s sklepom za vsakokratno skupščino imenuje uprava. 
Če uprava predsednika skupščine ne imenuje ali če ta zavrne vodenje skupščine, družbeniki 
izvolijo predsedujočega pred začetkom seje skupščine. 

 
Skupščina je sklepčna, če so na njej prisotni družbeniki oz. njihovi predstavniki, ki predstavljajo 

več kot polovico vseh glasov.  

Če sklepčnost ni zagotovljena, je ne prej kot en dan in ne kasneje kot 20 (dvajset) dan po izteku 
sklicnega roka sklicana nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri za sklepčnost 
zadošča prisotnost vsaj 5 % (pet odstotkov) glasov. Na to je potrebno v vabilu posebej opozoriti. 
 

Skupščina odloča o naslednjih zadevah; 

a) odloča o spremembah te pogodbe, 

b) odloča o povečanju oz. zmanjšanju osnovnega kapitala, 

c) odloča o prenosu poslovnih deležev na tretje osebe ter vstopu novih družbenikov in 
lastnostih poslovnih deležev, ki jih ti pridobijo, 

d) odloča o izstopu in izključitvi družbenika, 

e) odloča o odkupu poslovnega deleža od pridobitelja iz 6 (šestega) člena, 

f) odloča o imenovanju revizorja, 

g) sprejema poslovno poročilo in letni obračun družbe, 

h) odloča o delitvi in uporabi dobička oz. pokrivanju izgube ter o izplačilu akontacij 
pričakovanega dobička, 

i) odloča o strategiji razvoja, poslovni politiki in dolgoročnih planih družbe, 

j) odloča o pripojitvi, spojitvi, razdelitvi družbe ali njenega dela ali drugih statusnih 
spremembah družbe, 

k) imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta, 

l) odloča o imenovanju prve uprave družbe ob njenem preoblikovanju iz delniške družbe v 

družbo z omejeno odgovornostjo 

m) odloča o prenehanju družbe 

n) odloča o soglasju k prošnji posameznega družbenika za vpogled v poslovne knjige in 
ostalo dokumentacijo družbe 

o) odloča o drugih zadevah, če tako določa zakon oz. ta pogodba 

 

Skupščina veljavno odloča z navadno večino prisotnih glasov, če s to pogodbo ali zakonom ni 
določeno drugače. 
 

Skupščina odloča s 3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov v naslednjih primerih: 

a) povečanju oz. zmanjšanje osnovnega kapitala, 

b) o spojitvi, pripojitvi ali razdelitvi oz. drugih statusnih spremembah družbe, 

c) spremembah te pogodbe, 

d) prenehanju družbe, 
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e) drugih primerih, ki jih določa ta pogodba ali zakon. 

 

Pri glasovanju predstavlja vsakih 50 evrov (petdeset evrov) vplačanega poslovnega deleža v 
osnovnem kapitalu 1 (en) glas. Višina vplačanih deležev se ugotavlja po stanju knjige družbenikov 
na dan pred sejo skupščine. 
 

Skupščina lahko za svoje delo sprejme poslovnik. O vprašanjih, ki niso vsebovana v tej pogodbi 
ali zakonu, pa hkrati niso urejena s poslovnikom, odloča predsednik oz. predsedujoči skupščine. 
 

 
NADZORNI SVET 

10. (deseti) člen 

 
Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 (tri) člane.  
 

Člani nadzornega sveta so voljeni na skupščini družbe, če zakonodaja ne zahteva drugače. 

 
Za člana nadzornega sveta je lahko izvoljena oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje in, ki ob 
kandidaturi podpiše izjavo, da bo varovala poslovne skrivnosti družbe ter, da bo podatke, s 
katerimi se bo seznanila kot član nadzornega sveta, uporabila samo za namene opravljanja te 
funkcije. 
 
Kandidate za člane nadzornega sveta, ki jih voli skupščina, lahko predlaga tako nadzorni svet, 

kakor tudi vsak izmed družbenikov. 

 
Nadzorni svet predlaga toliko kandidatov, kolikor članov nadzornega sveta voli skupščina.  
 
Vsak izmed družbenikov lahko kot nasprotni volilni predlog predlaga katerokoli drugo osebo iz 
drugega odstavka te točke. 
 
Prednostni vrstni red glasovanja določi predsednik skupščine, če to vprašanje ni drugače urejeno 
s poslovnikom skupščine. 
 

Mandat članov nadzornega sveta traja 6 (šest) let in so lahko ponovno izvoljeni. 

 

Člani nadzornega sveta na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.  

 

Predsednik nadzornega sveta vodi seje ter je pooblaščen dajati izjave v zvezi z delom in sklepi 

nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave družbe. 

 

Skupščina lahko pred iztekom mandata razreši predsednika oz. člana nadzornega sveta: 

 

a) če se brez utemeljenega razloga ne udeleži treh zaporednih sej nadzornega sveta, ali 

šestih sej v dveh zaporednih letih, 

 

b) če ne opravlja dela v nadzornem svetu vestno in v korist družbe, 
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c) če s svojim ravnanjem škoduje ugledu in koristim družbe, 
 

d) na njegovo lastno željo. 
 

Ne glede na navedene razloge iz prejšnjega odstavka lahko skupščina izjemoma razreši člane 
nadzornega sveta tudi brez utemeljenih razlogov. 
 
Zahtevo za razrešitev člana nadzornega sveta lahko poda nadzorni svet ali družbenik(i), ki 
predstavlja(jo) najmanj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala. 
 
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

 

a) imenuje in razrešuje poslovodje - predsednika uprave in člane uprave ter odloča o njihovih 
prejemkih in njihovih ostalih pravicah, 

 

b) daje skupščini družbe mnenje o poslovnem poročilu in predlogu delitve dobička, 

 

c) obravnava poročila uprave o poslovanju družbe in od uprave zahteva dodatna poročila, 

 

d) zahteva sklic skupščine po svoji presoji, 

 

e) pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe, 

 

f) odloča o pritožbah iz delovnih razmerij, če o njih tudi na drugi stopnji ne odloča uprava ali 
drug organ družbe, 

 

g) daje soglasje upravi za posle in dejanja, ki jih mora le-ta pridobiti od nadzornega sveta na 
podlagi 11. člena, 

 

h) odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in družbo, 

 

i) izvaja druge pristojnosti v skladu z zakonom in to pogodbo. 

 

Nadzorni svet odloča praviloma na sejah z javnim glasovanjem. 

 
Seja nadzornega sveta je lahko tudi korespondenčna. 
 
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta 
ali na pobudo uprave družbe. 
 
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj polovica članov. 

Nadzorni svet sprejema sklepe z navadno večino prisotnih glasov. Vsak član ima en glas. 

 

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. 
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Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. 

 
Odsotni član lahko pisno pooblasti drugega člana, da izroči ob glasovanju njegovo pisno 
glasovalno izjavo. 
 

Sklepi nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik. 

 
Predsednik mora zapisnik posredovati članom najpozneje v roku 10 (deset) dni po datumu seje. 
 

Nadzorni svet svoje poslovanje in način odločanja podrobneje uredi s poslovnikom. 

 
Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje sejnina po pravilih, ki 
jih je že določila skupščina JUB-H d.d.. 
 

Skupščina lahko predsedniku in članom nadzornega sveta za njihovo uspešno delo v 

posameznem poslovnem letu določi izplačilo nagrade. 

 

UPRAVA 

 

11. (enajsti) člen 

 

Družbo vodijo poslovodje, imenovani tudi uprava, ki jo sestavlja predsednik uprave in dva člana 
uprave. 
 
Nadzorni svet ob imenovanju uprave določi predsednika uprave. 

 

Predsednik in člani uprave zastopajo družbo posamično in samostojno. 

 
Pristojnosti posameznih članov uprave ter način in pogoji upravljanja in odločanja so podrobneje 
urejeni s poslovnikom, ki ga sprejme uprava po predhodnem soglasju nadzornega sveta. 
Kakršnekoli omejitve, določene s tem poslovnikom, niso relevantne v pravnem prometu nasproti 
tretjim. 
 
Mandat članov uprave traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja, razen če je v 
posameznem konkretnem primeru drugače določeno drugače. 
 
Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče posameznega člana uprave oz. celotno upravo v 
naslednjih primerih: 
 

a) na njegovo (njihovo) lastno željo, 

 

b) če mu (jim) preneha delovno razmerje v družbi, 

 

c) če ne izvršuje(jo) sklepov skupščine in/oz. nadzornega sveta, 
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d) če krši(jo) pravila o prepovedi konkurence ali varovanja poslovne tajne, 

 

e) če je(so) prekoračili pooblastila, 

 

f) če krši(jo) določila pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju, 

 

g) v drugih primerih, če oceni, da je bila zaradi njegovih (njihovih) napačnih odločitev 
povzročena škoda družbi ali družbenikom, 
 

h) če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je nadzorni svet izgubil zaupanje vanj(e), 

 

i) če skupščina ne sprejme Ietnega obračuna in poslovnega poročila, 

 

j) če za posameznega člana uprave in utemeljenih razlogov tako predlaga predsednik 
uprave. 
 

Direktor oz. celotna uprava so lahko razrešeni tudi brez utemeljenega razloga, navedenega v 
prejšnjem odstavku, vendar mu v tem primeru pripada odpravnina, določena v individualni pogodbi 
o zaposlitvi oziroma v pogodbi o poslovodenju. 
 

Uprava mora pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta v vseh primerih, ki so določeni s 
Poslovnikom uprave in s Poslovnikom nadzornega sveta. 

 

Vsa razmerja med članom uprave in družbo se uredijo s pogodbo o zaposlitvi ali s pogodbo 
poslovodenju, ki jo z vsakim od članov uprave sklene predsednik nadzornega sveta. S to pogodbo 
je lahko določeno, da je član uprave udeležen na dobičku družbe v višini in na način, kot je vsako 
leto posebej določen s sklepom skupščine. 
 

Uprava lahko za organiziranje in vodenje posameznih področij (sklopov) dejavnosti družbe 
imenuje izvršilne direktorje. Uprava lahko vsakega od izvršilnih direktorjev pooblasti, da zastopa 
družbo v okviru področja, ki ga vodi. 
 
Družba lahko podeli prokuro eni ali več osebam. O podelitvi prokure odloča uprava s soglasjem 
vseh članov po predhodnem soglasju nadzornega sveta. 
 
Prokura je lahko posamična in prokurist lahko samostojno zastopa družbo, lahko pa je skupna, 
tako da več prokuristov skupno zastopa družbo. 
 
Prokurist ne sme brez posebnega pooblastila pridobivati, odsvajati ali obremenjevati nepremičnin. 
Takšno pooblastilo lahko dodeli prokuristu nadzorni svet. 
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UGOTAVLJANJE REZULTATOV POSLOVANJA  

 

12. (dvanajsti) člen 

 
Družba vodi poslovne knjige in ugotavlja rezultate poslovanja v skladu z veljavnimi predpisi na 
sedežu družbe. 
 
Poslovno leto je koledarsko leto. 

 
Družbeniki so na dobičku družbe načeloma udeleženi v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem 
kapitalu. Enako velja, če se izguba pokriva v breme osnovnega kapitala.  
 
Družba lahko na pisni predlog katerega koli družbenika posameznim ali pa vsem družbenikom 
izplača del dobička še pred zaključkom poslovnega leta (vmesna izplačila dobička), Če vmesni 
izkaz poslovnega izida družbe izkazuje dobiček. O vmesnih izplačilih dobička in o višini vmesnih 
izplačil dobička odloča uprava družbe, ki mora o opravljenih vmesnih izplačilih dobička takoj pisno 
obvestiti vse družbenike. Družbeniki so na pisno zahtevo uprave družbe dolžni prejete zneske 
vmesnih izplačil dobička družbi takoj vrniti, če ob zaključku poslovnega leta izkaz poslovnega izida 
družbe izkazuje izgubo ali dobiček, ki je manjši od dobička, izkazanega v vmesnem izkazu 
poslovnega izida. 
 

Družba mora del dobička, namenjenega za razdelitev, izplačati družbenikom v 30 (tridesetih) dneh 
po sprejemu sklepa skupščine o uporabi in delitvi dobička. Izplačilo dobička družbeniku se ne 
opravi do višine njegovih neporavnanih zapadlih obveznosti do družbe. 
 

O uporabi in razporeditvi čistega dobička odloča skupščina družbe. 

 
V primeru izkazane izgube po letnem obračunu se le ta razmejuje v breme pričakovanih prihodkov 
prihodnjih let. Če pa to ni mogoče, se izguba krije prioritetno iz razpoložljivih sredstev rezerv oz. 
drugih virov v skladu z zakonom. 
 
Če sredstva iz prejšnjega odstavka ne zadoščajo za kritje izgube, se ta krije v breme osnovnega 
kapitala, uprava pa sme v takem primeru družbenike tudi pozvati, da izgubo krijejo z novimi vplačili 
sorazmerno z višino njihovih osnovnih vložkov. 
 

 
POSLOVNA SKRIVNOST 

 

13. (trinajsti) člen 

 

Nadzorni svet s sklepom določi listine, podatke, druge informacije in znanje, ki se smatrajo kot 
poslovna skrivnost. Ne glede na sklep nadzornega sveta se kot poslovna skrivnost štejejo: 
 

a) strategija, poslovna politika in dolgoročni plani družbe, 

b) specifikacije dobaviteljev in kupcev, 

c) nabavni in prodajni pogoji, 

d) recepture, 
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e) tehnična dokumentacija, 

f) znanje in izkušnje, ki predstavljajo knowhow, 

g) nezaščitene pravice industrijske lastnine,- 

h) druge listine, podatki informacije, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi 
povzročilo škodo oz omogočilo tretjim osebam posredno ali neposredno pridobiti premoženjsko ali 
drugo korist. 
 
Kot poslovna skrivnost se ne štejejo listine, podatki ali druge informacije iz prejšnjega odstavka, ki 
so splošno znani. 
 

K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi družbeniki, člani nadzornega sveta, člani uprave 
in zaposleni. 
 
V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti je družbenik lahko izključen, član nadzornega 
sveta in član uprave pa razrešena pred iztekom mandata. V primeru nastale škode in kršitev za 
posledico tudi uveljavljanje odškodninske odgovornosti. 
 

TRAJANJE DRUŽBE 

14. (štirinajsti) člen 

 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas 

Družba preneha na podlagi sklepa skupščine ali v drugih primerih, določenih z zakonom. 

 
V primeru prenehanja družbe po volji družbenikov, se izvede likvidacijski postopek. 
Likvidacijskega upravitelja imenuje skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih članov. 
 
Preostanek premoženja družbe po izvršenem likvidacijskem ali stečajnem postopku se razdeli 
med družbeniki v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu družbe na dan uvedbe 
likvidacije ali stečaja družbe. 
 
Če likvidacijska masa to dopušča in v okviru pripadajočega deleža v likvidacijski oz. stečajni masi, 
ima vsak od družbenikov prvenstveno pravico do vračila stvari, ki jih je vložil v družbo. 

 

 

REŠEVANJE SPOROV 

 

15. (petnajsti) člen 

 

Družbeniki bodo vse spore iz naslova te pogodbe najprej poskušali rešiti po mirni poti. Če takšna 
rešitev v roku šestih mesecev ni mogoča, lahko začnejo spor reševati pred pristojnim sodiščem v 
Ljubljani. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

16. (šestnajsti) člen 

 
Vse spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki na podlagi sklepa skupščine, sprejetem s 
3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov. 
 

Razmerja med družbeniki se urejajo s to pogodbo od dneva sprejema dalje. Pogodba pa stopi v 
veljavo z dnem vpisa v sodni register, ko preneha veljati statut d.d. z vsemi spremembami. 
 

Naslovi nad določbami v tej pogodbi so namenjeni preglednejši razporeditvi vsebine in niso 
relevantni za tolmačenje vsebine posameznih določb pogodbe. 
 
Prvo upravo družbe izvoli skupščina. 
 

V Dolu pri Ljubljani, dne 14. 4. 2017« 

 
*** 

 
 
Družbena pogodba začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena 
pogodba v celoti nadomesti statut družbe JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d.  
 
Skupščina izrecno pooblašča upravo in nadzorni svet za uskladitev besedila družbene 
pogodbe z veljavno sprejetimi sklepi skupščine in izdelavo prečiščenega besedila družbene 
pogodbe glede osnovnih vložkov, poslovnih deležev in morebitne spremembe seznama 
družbenikov (npr. kot posledice nasprotovanja posameznih delničarjev predlagani 
spremembi statusne oblike v družbo z omejeno odgovornostjo).  
 
2.6 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 na skupščini statusnemu 
preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo nasprotovali, na podlagi tega sklepa 
pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino v višini 300,00 (tristo 00/100) 
EUR za vsako posamezno delnico družbe pred preoblikovanjem. Družba bo tudi vsem 
tistim morebitnim delničarjem, ki so po stanju na njihovih računih vrednostnih papirjev v 
centralnem registru na presečni dan za udeležbo na skupščini imetniki zgolj ene delnice 
družbe JUB-H d.d. in posledično ob preoblikovanju družbe ne dosegajo praga za pridobitev 
niti osnovnega vložka v nominalni vrednosti najmanj 50,00 (petdeset 00/100) EUR (475. 
člen ZGD-1), za njihovo delnico plačala denarno odpravnino v višini 300,00 (tristo 00/100) 
EUR.  

 
Kot dan pridobitve za delnice tistih delničarjev, ki bodo na skupščini preoblikovanju 
nasprotovali, 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, se šteje dan sprejema tega sklepa na skupščini.  
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Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 1 (enega) meseca od 
dneva skupščine. Pravico do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki na skupščini 
nasprotuje preoblikovanju ali tisti delničar, ki je imel na svojem računu vrednostnih papirjev 
v centralnem registru na presečni dan za udeležbo na skupščini zgolj eno delnico. 

 
Če so na delnicah posameznih delničarjev, po stanju na njihovih računih vrednostnih 
papirjev v centralnem registru na presečni dan za udeležbo na skupščini, vpisane pravice 
tretjih oseb, se bodo ob preoblikovanju JUB-H d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo vse 
tako vpisane pravice tretjih oseb vpisale v sodni register pri poslovnih deležih, ki jih bodo na 
podlagi statusnega preoblikovanja pridobili ti delničarji.  

 
2.7 Skupščina pooblašča nadzorni svet JUB-H d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami 
sodišča ali drugih organov, če bo to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe, da se 
bo preoblikovanje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo lahko izvedlo in 
vpisalo v sodni register. 

 
Sklepe, navedene pod točko 2.1, 2.2., 2.4, 2.5 in 2.6, predlagata Uprava in Nadzorni svet, 
sklep pod točko 2.3 in 2.7 pa Nadzorni svet, sklep pod točko 1 pa Uprava. 

 
*** 

 
Informacije za delničarje: 
 
Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino 
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, predlogom družbene pogodbe in drugimi 
gradivi iz drugega odstavka 297.a čl. ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na 
sedežu družbe v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva 
zasedanja skupščine med 11.00 in 14.00 uro.  
 
 
Zahteve in predlogi delničarjev 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejema 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 
objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.  
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. 
Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani 
družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-
predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo 
druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju 
skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. 
čl. ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen 
predlog. 
 
Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi morajo vsebovati lastnoročni 
podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne 
osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki 
posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh 
delovnih dneh potrdila prejem pošte. 
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Delničarjeva pravica do obveščenosti 
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za 
presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. čl. ZGD-1. 
 
Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo 
udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj štiri dni pred skupščino, to je do 
vključno 10.4.2017. Do udeležbe na skupščini so upravičene tiste pravilno prijavljene osebe in ki so kot 
imetniki delnic vpisani v delniško knjigo ob koncu dne 10.4.2017. Prijava se osebno vroči ali pošlje 
priporočeno po pošti na sedež družbe JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, uprava družbe 
- za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. 
Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi pooblastili. 
 
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem 
imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je 
potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po 
pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave na sedežu družbe. Delničar lahko podano 
pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se 
morajo na zahtevo predsednika skupščine izkazati z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom.  
 
 
JUB-H d.d. 
Sašo Kokalj, 
predsednik Uprave 


