
 

 

Obrazložitev predlogov sklepov za 30. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo 
dne 9. junija 2017, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, 

objavljenim dne 9. 5. 2017 v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem ter objavo na 
SEOnet-u in na spletnih straneh družbe www.sij.si 

  

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
 
Predlog sklepa: 
Skupščina izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja po predlogu uprave. 

 

Obrazložitev: 

Ob otvoritvi zasedanja skupščine se v skladu z zakonom za pravilno izvedbo skupščine izvoli 

predsednika skupščine ter zapisnikarja. 

 

Predlagatelj: 

Uprava SIJ d. d. 
 

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in 
skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega 
revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila 

 
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za 

poslovno leto 2016 
 

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta: 

1) Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 47.843.066,55 EUR evrov se uporabi, kot sledi: 
- Del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 9.969.934,96 evrov se uporabi za izplačilo dividend. 

Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo 
delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri čemer je presečni dan 
en delovni dan pred dnem izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči 
o vsakokratnem konkretnem izplačilu. 

- Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evrov ostane nerazporejen.  
2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.  
3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. 
decembra 2016.  
 

Obrazložitev: 

Nadzorni svet je na seji dne 13. aprila 2017 obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za 

poslovno leto 2016, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščeni revizor za leto 2016 

je bila na osnovi predloga nadzornega sveta na letni skupščini delničarjev imenovana revizijska družba 

Deloitte Revizija d. o. o. 

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in 

dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet na navedeni seji potrdil letno poročilo skupine 

SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2016 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta, v 

okviru katerega je v skladu z določili 546a. člena ZGD-1 pripravil in sprejel tudi pisno poročilo o 
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preveritvi Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016 in s svojimi ugotovitvami 

v poročilu po drugem odstavku 282. člena ZGD-1 seznanja skupščino.  

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, 

zato uprava in nadzorni svet tudi letos predlagata skupščini, da se del bilančnega dobička uporabi za 

izplačilo dividend oz. da se ta uporabi, kot izhaja iz objavljenega predloga sklepa ob sklicu 30. skupščine. 

Po mnenju uprave in nadzornega sveta je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2016 primerno, 

da se delničarjem del bilančnega dobička, v višini 10,31 EUR bruto na delnico, nameni za izplačilo 

dividend, pri čemer bi se  delničarjem izplačilo izvedlo sukcesivno, v obrokih do konca leta 2017. Na ta 

način se predlaga, da uprava prejme pooblastilo za določitev vsakokratnega plačila. 

Ker skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali 

nadzora, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da upravi in nadzornemu svetu podeli 

razrešnico za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2016. 

Predlagatelj: 

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d. 
 

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb 
Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2016  

 

Predlog sklepa nadzornega sveta: 

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih 

računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 

12. 2017, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana. 

 

Obrazložitev: 

Družba Deloitte Revizija d. o. o. že več let opravlja revizijo poslovanja družbe SIJ d. d. in družb v skupini 

SIJ. Zaradi kvalitetno opravljenega dela v preteklih letih, se tudi za poslovno leto 2017 predlaga 

skupščini delniške družbe, da se revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 

165, ponovno imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 

2017. Zaradi velikosti skupine SIJ je ekipa pooblaščenih revizorjev iz navedene revizijske hiše strokovno 

usposobljena, da učinkovito opravi revidiranje poslovanja na različnih lokacijah družb skupine SIJ, v 

okviru navedene revizijske družbe pa se revizorji tudi menjajo. Med primerljivimi zbranimi ponudniki 

je bila omenjena revizijska hiša tudi najugodnejša.  

Iz tega razloga nadzorni svet predlaga skupščini, da navedena revizijska družba opravi revidiranje tudi 

za leto 2017.  

 

Predlagatelj: 

Nadzorni svet SIJ d. d. 
 

5. Imenovanje člana nadzornega sveta 
 
Predlog sklepa nadzornega sveta: 



 

 

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta 
izvoli g. Dmitry Davydov za mandatno obdobje do 11. aprila 2019. 
 

Obrazložitev: 

Nadzorni svet je na seji dne 13. aprila 2017 obravnaval tudi predlog za imenovanje nadomestnega člana 

nadzornega sveta, saj je na 6. redni seji nadzornega sveta dne 18. januarja 2017, zaradi imenovanja v 

upravo, z mesta člana nadzornega sveta odstopil Dr. Denis Mancevič.  

Ob navedenem je nadzorni svet oblikoval volilni predlog, da bi član nadzornega sveta postal g. Dmitry 

Davydov, z enakim mandatom, kot ostali člani nadzornega sveta.  

G. Dmitry Davydov, letnik 1975, prihaja iz Ruske federacije in je leta 1999 diplomiral na Novosibirski 

državni univerzi, kjer je zaključil univerzitetni študij ekonomije – smer knjigovodstvo in revizorstvo. Že 

v času študija je začel pridobivati izkušnje v sistemu skupine Koks. Leta 2003 se je pridružil IMH – 

Industrijskemu metalurškemu holdingu, kjer je zasedal vodstvene funkcije s komercialnega, 

prodajnega in logističnega področja vse do leta 2013, ko se je pridružil Skupini SIJ, kjer s svojim znanjem 

in pridobljenimi izkušnjami pomembno prispeva k optimizaciji poslovnih procesov na omenjenih 

področjih. 

Predlagatelj: 

Nadzorni svet SIJ d. d. 

 

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic 
 

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 
1) Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ – 

Slovenska industrija jekla, d. d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, 
katerih skupno število ne sme presegati 2,78% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, 
ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 27.610 delnic družbe. 

2) Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. 
3) Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 

EUR. 
4) Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za  poenostavitev lastniške 

strukture ter za druge zakonsko dopustne namene.  
5) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo 

lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. odvisne družbe, družbe, v 
katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena 
Zakona o gospodarskih družbah. 

 

V juniju 2017 se izteče pooblastilo upravi družbe SIJ d.d. za nakup lastnih delnic, ki je bilo odobreno s 
sklepi skupščine z dne 9. junija 2014. Družba ima trenutno 27.600 lastnih delnic z oznako SIJR, na 
podlagi pooblastila skupščine iz leta 2014 pa je lastniško strukturo že konsolidirala do mere, da celovito 
poenostavitev lastniške strukture predstavlja le še pridobitev 10 delnic. Ker je primerno, da se 
pooblastilo upravi podaljša, se skupščini predlaga sprejem enakega sklepa, kot je bil sprejet junija 2014. 
 

  
Predlagatelj: 

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d. 
********************************************************************************** 


