
Sklic 24 skupščine Kompas MTS  

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. 

Praţakova 4 

1000 Ljubljana 

Na podlagi 22. člena Statuta delniške druţbe KOMPAS Mejni turistični servis d.d. sklicujem 

24. skupščino delničarjev KOMPAS Mejni turistični servis d.d., Praţakova ulica 4, 1000 

Ljubljana, ki bo dne 25.8.2009 ob 10. uri v sejni sobi na sedeţu poslovne enote druţbe v 

Ljubljani, Vojkova cesta 58, z naslednjim 

D N E V N I M  R E D O M : 

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine 

Ugotovi se sklepčnost skupščine. 

2.  Izvolitev organov skupščine 

Predlog sklepa: 

Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje 

vabljeni notar. 

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008, poročilom pooblaščenega revizorja in 

pisnim poročilom nadzornega sveta ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 

članom nadzornega sveta 

Predlog sklepa: 

3.1. Skupščina je seznanjena z letnim poročilom za leto 2008 in s poročilom pooblaščenega 

revizorja ter s pisnim poročilom  nadzornega sveta, ki ga je v skladu z 282. členom ZGD-1 

predloţil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 

2008. 

3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja in nadzornega sveta Kompas MTS d.d. v poslovnem 

letu 2008 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 

podeli razrešnica. 

4. Imenovanje revizorja 

Predlog sklepa: 

Za revidiranje računovodskih izkazov druţbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska 

druţba DINAMIC d.o.o., Topliška cesta 2A, 8000 Novo mesto. 

5. Uskladitev obstoječe dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti – 

SKD 2008 in dopolnitev dejavnosti družbe ter sprememba statuta družbe 



Predlog sklepa: 

5.1 Dejavnosti druţbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti  (Uradni list 

RS, 69/07) - SKD 2008. 

5.2 Dejavnost druţbe se dopolni z dejavnostmi kot so navedene v predlogu dopolnitve 

dejavnosti. 

5.3 Zaradi uskladitve in dopolnitve dejavnosti druţbe, skupščina sprejme predlagano 

spremembo 4. člena statuta druţbe. 

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe 

Predlog sklepa: 

6.1 Ugotovi se, da je član nadzornega sveta Janez Marijan Lenarčič dne 19.06.2009 podal 

odstopno izjavo iz članstva v nadzornem svetu druţbe, zato mu mandat na tej podlagi preneha 

z dnem zasedanja te skupščine. 

6.2 Skupščina za novega člana nadzornega sveta druţbe, predstavnika delničarjev, imenuje 

Dejana Sadeka, z mandatom štiri leta od 25.08.2009 dalje. 

Predlagatelj sklepov k točki 2., 3. in 5. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet druţbe, 

predlagatelj sklepov k točki 4. in 6. dnevnega reda pa le nadzorni svet druţbe. 

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, 

revidirano letno poročilo druţbe za leto 2008, poročilo nadzornega sveta za leto 2008, predlog 

uskladitve in dopolnitve dejavnosti ter predlog spremembe statuta z utemeljitvijo, je 

delničarjem dostopno v tajništvu poslovne enote druţbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak 

delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. 

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani druţbe www.kompas-mts.si. 

Pravico udeleţbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno delničarji, 

ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni druţbi in njihovi 

pooblaščenci ter bodo svojo udeleţbo na skupščini pravočasno, najkasneje do 22.08.2009, 

pisno prijavili na naslov sedeţa druţbe v Ljubljani, Praţakova 4 ali osebno oziroma po pošti 

na naslov Ljubljana, Vojkova cesta 58. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna. 

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem 

dostopen v tajništvu poslovne enote druţbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, vsak delovni dan 

med 10.00 in 12.00 uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Obrazec pooblastila 

za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni 

strani druţbe www.kompas-mts.si. 

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. 

O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami. Sejna soba bo odprta 30 

minut pred začetkom zasedanja. 

http://www.kompas-mts.si/
http://www.kompas-mts.si/


Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. 

Skupno število vseh izdanih delnic druţbe Kompas MTS d.d.  (KDD oznaka MTSG) je 

594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic 

Kompas MTS d.d. je 594.601. 

Ljubljana, 17.07.2009 

Direktor: 

Aleksander Jereb 

Priloge: 

- 24. SKUPŠČINA - GRADIVO 

- 24. SKUPŠČINA - SPREMEMBA STATUTA 

- 24. SKUPŠČINA - POOBLASTILO 

- PREDLOG USKLADITVE IN DOPOLNITVE DEJAVNOSTI DRUŢBE 

 

http://www.kompas-shop.si/doc/051_24.%20SKUP%C5%A0%C4%8CINA%20-%20GRADIVO.pdf
http://www.kompas-shop.si/doc/051_24.%20SKUP%C5%A0%C4%8CINA%20-%20SPREMEMBA%20STATUTA.pdf
http://www.kompas-shop.si/doc/051_24.%20SKUP%C5%A0%C4%8CINA%20-%20POOBLASTILO%20.pdf
http://www.kompas-shop.si/doc/051_PREDLOG%20USKLADITVE%20IN%20DOPOLNITVE%20DEJAVNOSTI%20DRU%C5%BDBE.pdf

