
TALUM   d. d.  Kidričevo                                           

       K i d r i č e v o 

 

 

UPRAVA                                                                            Kidričevo, 18.6.2019 
 
 
 
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. 
Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe 
 

s k l i c u j e 

 
   zasedanje skupščine  TALUM d.d. Kidričevo dne 1.8.2019,  

s pričetkom ob 12,30 uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška 

cesta 10,  

 
 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja: 

 

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 

 

Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja. 
Predlog sklepa:  
"Izvolijo se  
    - Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine, 
    - Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov. 
    
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja. 
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine.” 

 

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim 

poročilom družbe za leto 2018 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 

282.  členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
Predlog sklepa: 
“Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim 
poročilom družbe za leto 2018 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. 
členu ZGD-1.” 
 
Predlog sklepa: 
"Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem 
potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2018." 

 

Uporaba bilančnega dobička 
Predlog sklepa: 
»Bilančni dobiček poslovnega leta 2018 v višini 179.229 EUR se v celoti 
razporedi v druge rezerve iz dobička.« 
 
 



 

 

Imenovanje revizorja  
Predlog sklepa: 
”Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo za poslovna leta 
2019 - 2021 se imenuje revizijska družba MAZARS d.o.o. iz Ljubljane, 
Verovškova ulica 55A. ” 
 

Dopolnitev dejavnosti in sprememembe statuta družbe 
Predlog sklepa: 
”1. (prvič) 
Dejavnosti družbe se dopolnijo z naslednjimi dejavnostmi: 
 
16.230   Stavbno mizarstvo in tesarstvo 
16.240   Proizvodnja lesene embalaže 
23.200    Proizvodnja ognjevzdržne keramike  
25.110   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  
25.910    Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod  
28.120    Proizvodnja naprav za fluidno tehniko  
28.910    Proizvodnja metalurških strojev  
33.170    Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev  
41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov  
62.030    Upravljanje računalniških naprav in sistemov. 
 

2. (drugič) 
Spremeni se 2. člen statuta, ki dopolnjen z zgornjimi dejavnostmi, glasi: 
Dejavnosti družbe so: 

 
Šifra:        Vsebina: 
16.230    Stavbno mizarstvo in tesarstvo 
16.240    Proizvodnja lesene embalaže 
23.200    Proizvodnja ognjevzdržne keramike  
23.440    Proizvodnja druge tehnične keramike 
24.420    Proizvodnja aluminija 
24.530    Litje lahkih kovin 
25.110    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  
25.500    Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 
25.611    Prekrivanje kovin s kovino 
25.619    Druga površinska in toplotna obdelava kovin 
25.620    Mehanska obdelava kovin 
25.710    Proizvodnja rezil in jedilnega pribora 
25.731    Proizvodnja ročnega orodja 
25.732    Proizvodnja orodja za stroje 
25.910    Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod  
25.920    Proizvodnja lahke kovinske embalaže 
25.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 
26.110    Proizvodnja elektronskih komponent 
26.510    Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in  
               naprav 
27.110    Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 



27.900    Proizvodnja drugih električnih naprav 
28.120    Proizvodnja naprav za fluidno tehniko  
28.150    Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos  
               energije 
28.220    Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 
28.240    Proizvodnja ročnih strojev in naprav 
28.910    Proizvodnja metalurških strojev  
28.290    Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 
28.410    Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 
28.490    Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 
28.920    Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev  
28.990    Proizvodnja strojev za druge posebne namene 
29.310    Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila 
32.990    Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 
33.110    Popravila kovinskih izdelkov 
33.120    Popravila strojev in naprav 
33.130    Popravila elektronskih in optičnih naprav 
33.140    Popravila električnih naprav 
33.170    Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev  
33.200    Montaža industrijskih strojev in naprav 
35.100    Oskrba z električno energijo 
35.112    Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih  
               elektrarnah 
35.119    Druga proizvodnja električne energije 
35.120    Prenos električne energije 
35.130    Distribucija električne energije   
35.140    Trgovanje z električno energijo  
35.220    Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.230    Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
35.300    Oskrba s paro in vročo vodo 
36.000    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
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. 
38.310    Demontaža odpadnih naprav 
38.320    Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 
41.100    Organizacija izvedbe stavbnih projektov  
41.200    Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
42.110    Gradnja cest 
42.120    Gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.210    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
42.220    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in  
               telekomunikacije 
42.990    Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.210    Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.220    Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
43.290    Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.310    Fasaderska in štukaterska dela 
43.320    Vgrajevanje stavbnega pohištva 



43.330    Oblaganje tal in sten 
43.342    Pleskarska dela 
43.390    Druga zaključna gradbena dela 
43.910    Postavljanje ostrešij in krovska dela 
43.990    Druga specializirana gradbena dela 
45.200    Vzdrževanje in popravilo motornih vozil 
46.120    Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 
46.140    Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 
46.190    Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
46.710    Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi 
46.720    Trgovina na debelo s kovinami in rudami 
46.740    Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim 
               materialom, napravami za ogrevanje 
46.770    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 
49.200    Železniški tovorni promet 
49.391    Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
49.410    Cestni tovorni promet 
49.420    Selitvena dejavnost 
49.500    Cevovodni transport 
52.100    Skladiščenje 
52.210    Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
52.240    Pretovarjanje 
55.201    Počitniški domovi in letovišča 
55.209    Druge nastanitve za krajši čas 
58.290    Drugo izdajanje programja 
62.010    Računalniško programiranje 
62.020    Svetovanje o računalniških napravah in programih 
62.030    Upravljanje računalniških naprav in sistemov. 
62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami  
               povezane dejavnosti 
63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
63.120    Obratovanje spletnih portalov  
63.990    Drugo informiranje 
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
69.103    Druge pravne dejavnosti 
69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno  
               svetovanje 
70.210    Dejavnost stikov z javnostjo 
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
71.129    Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje 
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 
74.900    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
77.320    Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup 
77.330    Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in  
               zakup 



77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in  
               zakup 
82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnost za poslovanje 
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in  
               usposabljanje 
85.600    Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
91.011    Dejavnost knjižnic 
91.012    Dejavnost arhivov 
95.110    Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot. 
 

3. (tretjič) 
Spremeni se 47. člen, ki spremenjen glasi: 
Sporočila in podatke za katere objavo predpisuje zakon, statut ali tako odloči 
uprava, objavlja družba v Uradnem listu in/oz. na spletni strani Ajpes in/ali na 
intErnetni strani družbe oz. tako kot določa vsakokrat veljavni predpis, ki 
predpisuje obveznost objave. 
 
Podjetniška kolektivna pogodba in splošni akti, za katere je objava pogoj za 
začetek veljavnosti, se objavijo na intrAnetni t.j. interni spletni strani družbe 
in/ali na oglasnih deskah v družbi, bodisi v pisni ali v e-obliki. 
 

4. (četrtič) 
Te spremembe statuta družbe pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 
 

5. (petič) 
V skladu z zgornjimi spremembami in dopolnitvami, se izdela čistopis Statuta.” 
 
 
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so 
na presečni dan t.j.  28.7.2019, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi 
družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v 
pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.  
  
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini 
zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, 
se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je 
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala. 
 
Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu 
s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan 
v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7  dni po dnevu objave  
sklica.  
 
Vsa poročila in predlogi k dnevnemu redu zasedanja so od dneva objave 
sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni 
delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, 
Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.  
 



Poročila in predloge ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala 
delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za 
posredovanje.  
 
V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od 
Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega 
reda. 

 

 

 

 

TALUM d.d. Kidričevo 

 

Uprava 
 


