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2. točka dnevnega reda  

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine 

HIT za poslovno leto 2018 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta 

in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta 

ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018, 

odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi 

in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 

 

Obrazložitev:  

Na podlagi 4. odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina 

odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora. V skladu z 

294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o 

podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Zakon določa, da je razpravo o 

razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora 

uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega 

sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila. Navedeni člen ZGD-1 tudi določa, da 

mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti 

delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v 

družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita v letnem poročilu.  

 

Poleg določil ZGD-1 družbo HIT d.d. Nova Gorica uporablja kot referenčni kodeks - Kodeks 

korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države1, ki v 3.5. točki določa, da 

se skupščina seznani z letnim poročilom družbe in s prejemki članov vodenja in nadzora 

ter sprejema sklepe o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici organov vodenja in 

nadzora v isti točki dnevnega reda skupščine, vendar z ločenimi sklepi. Skupščina odloča o 

podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora z ločenim sklepom za vsak organ. V 

skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga2 se na skupščini 

                                                                        
1 Slovenski državni holding, d.d., Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo 
države, Ljubljana, maj 2017 
2
 Slovenski državni holding, d.d., Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, 

Ljubljana, marec 2018 
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praviloma odloča o podelitvi razrešnice le tistim članom organov vodenja oziroma nadzora, 

ki v trenutku odločanja skupščine še vedno opravljajo funkcijo.   

 

 

Obrazložitev 2.a. točke (Seznanitev) 

Revidirano letno poročilo družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 

2018 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe na svoji 28. seji dne 25.4.2019, na 

podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odstavkom 272. člena ZGD-1. Na letni poročili ni 

imel pripomb in ju je potrdil v pisnem poročilu za skupščino v skladu z 2. in 3. odstavkom 

282. člena ZGD-1. 

 

Obrazložitev 2.b. točke (Odločanje o uporabi bilančnega dobička) 

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička ter predlagana višina izplačila dividend 

temeljita na doseženih rezultatih družbe, nadaljnjih razvojnih načrtih, 231. členu in drugih 

določbah ZGD-1, pravilih Statuta ter na oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti 

takšne uporabe. Preostali bilančni dobiček v višini 3.266.002,13 EUR ostane nerazporejen. 

Presečni dan in dan izvedbe plačila dividend sta določena v skladu z Enotnimi evropskimi 

standardi (CASG/CAJWG standardi) za korporacijska dejanja.  

Obrazložitev 2.c. točke dnevnega reda (Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in 

nadzornemu svetu za poslovno leto 2018) 

Nadzorni svet s predlogom sklepa za podelitev razrešnice predlaga potrditev in odobritev 

dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018.  

 

Predloge sklepov pod točko 2 (2.a, 2.b. in 2.c.) predlagata Uprava in Nadzorni svet 

skupaj.  

 

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica

 Predsednik nadzornega sveta  

 Marjan Pintar l.r.   

    

      in 

  

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica 

Predsednik uprave 

Tomaž Repinc l.r. 

 

 

3. točka dnevnega reda 

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2012 

V skladu s 57. členom ZGD-1 mora letna poročila velikih kapitalskih družb pregledati 

revizor na način in pod pogoji določenimi za zakonom, ki ureja revidiranje. Predlagana 

revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, ki  je 

revizijo družbe opravljala tudi za poslovni leti 2017 in 2018,  je članica Deloitte Central 

Europe Holdings Limited. Deloitte Revizija d.o.o. sodi med vodilne organizacije za 

revizijske storitve v državi, saj zaposluje skoraj 100 domačih in tujih strokovnjakov in 

opravlja revizijske storitve za največje družbe v Sloveniji. Kot ključna priporočila 

izpostavljamo opravljanje revizije za sledeče velike slovenske gospodarske družbe: Banka 

Slovenije, NLB d.d., Gorenje d.d., Mercator d.d., Perutnina Ptuj d.d. indr. 

Predlog o imenovanju revizorja predlaga Nadzorni svet. 

 



 

 

 

3 

 
wd_Picture 

V skladu s 47. členom Zakona o revidiranju se pogodba o reviziji posamičnih in 

konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklene za obdobje najmanj 

treh let. 

 

 

Nadzorni svet družbe HIT d.d. Nova Gorica  

                       Predsednik nadzornega sveta    

                    Marjan Pintar l.r. 

 

4. točka dnevnega reda  

Sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku 

Svet delavcev je 12.4.2019 podal pobudo v kateri je navedel , da od Uprave pričakuje 

uvrstitev točke o sklenitvi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku na skupščino.  Uprava 

se s predlogom strinja, zato predlaga sklenitev Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. 

Predlog za sklenitev pogodbe je podan na podlagi 8. člena Zakona o udeležbi delavcev pri 

dobičku z naslednjimi utemeljitvami: 

1. Povečati produktivnost in donosnost družbe s stimulacijo zaposlenih; 

2. Za predlagani čas sklenitve Pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku (2020) je 

pričakovati stabilno gospodarsko okolje (za daljše obdobje je gospodarske razmere 

težko napovedovati); 

3. Za predlagani čas sklenitve Pogodbe se pričakuje investicijski ciklus družbe, z  

investicijami v igralniško in gostinsko-turistično dejavnost, ki bo predvidoma  

prinesla dodatno bruto realizacijo družbi.  

 

 

Uprava družbe HIT d.d. Nova Gorica 

Predsednik uprave 

Tomaž Repinc l.r. 

 


