
  

 

 

 

Modra zavarovalnica, d. d., je na skupščini družbe DELAVSKA HRANILNICA, d. d., dne 29. 

6. 2020 ob 11. uri zavzela naslednja glasovalna stališča: 

Št. Tema skupščinske točke 
Glasovalno 

stališče 

1. 

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev 

predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice, d. 

d., Ljubljana 

ZA 

2 

Izvolitev delovnih teles (Za predsednika skupščine 

delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana se izvoli 

Stojan Zdolšek. 

Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana izvoli dva 

preštevalca glasov po predlogu uprave in ugotavlja 

prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.) 

ZA 

2.1 

Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana se seznani z 

Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 

2019. 

SE 

SEZNANI 

2.2 

Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana se seznani s 

Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o 

preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za 

poslovno leto 2019. 

SE 

SEZNANI 

2.3 

Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana se seznani z 

višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 

2019 

SE 

SEZNANI 

3. 

Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju 

službe notranjega revidiranja v letu 2019 s pozitivnim 

mnenjem nadzornega sveta. 

SE 

SEZNANI 

4.1 

Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 se prenese v 

statutarne rezerve, preostanek bilančnega dobička pa 

ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček. 

ZA 

4.2 
Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana podeljuje 

razrešnico upravi za poslovno leto 2019. 
ZA 

4.3 
Skupščina Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana podeljuje 

razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. 
ZA 

5. Plačila članom nadzornega sveta ZA 

6.1 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana 

izvoli Franja Štiblarja za člana nadzornega sveta Delavske 

hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) 

let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

6.2 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana 

izvoli Borisa Frajnkoviča za člana nadzornega sveta 

Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje 

štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 



 

2 

 

6.3 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana 

izvoli Andrejo Bajuk Mušič za članico nadzornega sveta 

Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje 

štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

6.4 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d,. Ljubljana 

izvoli Sonjo Kos za članico nadzornega sveta Delavske 

hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) 

let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

6.5 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana 

izvoli Marjana Gojkoviča za člana nadzornega sveta 

Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje 

štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

6.6 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana 

izvoli Katarino Zajc za članico nadzornega sveta Delavske 

hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) 

let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

6.7 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana 

izvoli Mitjo Fabjana za člana nadzornega sveta Delavske 

hranilnice, d. d., Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) 

let, ki začne teči s 30. 6. 2020. 

ZA 

7. 

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana 

potrdi Politiko izbora primernih kandidatov za člane 

nadzornega sveta Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana. 

ZA 

8. 

dopolnitve Statuta: »Uprava lahko določi, da se delničarjem 

omogoči udeležba na skupščini ali glasovanje pred 

skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez 

fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi postopek, 

obseg in metode udeležbe in izvrševanja pravic. Možnost 

uporabe postopka elektronske komunikacije in za izvedbo 

potrebna pravila se objavijo v sklicu skupščine.« 

ZA 

 


