VINAKRAS z.o.o. SEŽANA
Sejmiška pot 1a
6210 SEŽANA
Datum: 13.04.2018

VABILO
NA 27. REDNI OBČNI ZBOR, ki bo
v PONEDELJEK, 23. aprila 2018 ob 17. uri
v degustacijski sobi Vinakras v Sežani, Sejmiška pot 1a.

Predlog

DNEVNEGA REDA:
1. Otvoritev zbora.
2. Izvolitev verifikacijske komisije, imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev
zapisnika.
3. Pregled zapisnika 26. občnega zbora.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Predlog dnevnega reda.
6. Poročilo predsednika zadruge o delu Vinakras z.o.o. Sežana med 26. in 27. OZ.
7. Letno poročilo Vinakras z.o.o. Sežana za leto 2017.
8. Poročilo nadzornega odbora.
9. Program dela za leto 2018.
10. Spremembe Zadružnih pravil.
11. Problematika članstva.
12. Razprava.
13. Sprejem sklepov zbora.
14. Vprašanja in odgovori.

V skladu z 42. členom Pravil, bo občni zbor Vinakras z.o.o. Sežana sklepal eno uro po sklicu,
ne glede na število glasov navzočih in zastopanih predstavnikov.
Gradivo k 3., 7. in 9. točki dnevnega reda je na vpogled na sedežu zadruge.
Vabilo za 27. OZ je objavljeno tudi na spletni strani Vinakras z.o.o. Sežana: http://vinakras.si
pod rubriko »ČLANI ZADRUGE«.
Po občnem zboru sledi neformalno druženje s pogostitvijo in pokušina olja iz grozdnih pečk.
Predsednik zadruge:
Rebec Egon, l.r.
PRILOGA:
- Prijavnica
- Predlog sprememb Zadružnih pravil

VINAKRAS z.o.o. Sežana
Sejmiška pot 1a, 6210 SEŽANA
PREDLOG SPREMEMB ZADRUŽNIH PRAVIL VINAKRAS z.o.o. Sežana

8. člen
Zastopanje zadruge
Spremeni se prvi stavek in se glasi:
»Zadrugo zastopa direktor brez omejitev, razen za sklenitev pogodb o katerih odloča upravni
odbor.«
24. člen
Prenehanje članstva
Drugi stavek v prvem odstavku se dopolni in se glasi:
»Zadružnik lahko izstopi iz zadruge kadarkoli, vendar po predhodni pisni odpovedi, ki jo pošlje
zadrugi v priporočenem pismu. Članstvo preneha s koncem poslovnega leta, v katerem je odpovedal
članstvo, razen, če upravni odbor ne odloči drugače.«
54. člen
Odločanje upravnega odbora
Spremeni se prvi stavek in se glasi:
»Upravni odbor praviloma zaseda najmanj vsako četrtletje.«
55. člen
Vsebina člena se spremeni in se glasi:
»Če nobeden od odbornikov ne nasprotuje, se lahko glasovanje izvede korespondenčno (po
elektronski pošti, po navadni pošti, telefonsko). Da je seja sklepčna mora glas oddati vsaj 2/3
članov. Za sprejetje sklepa je potrebna večina oddanih glasov. O poteku seje se vodi zapisnik.«
57. člen
Nadzorni odbor
Sestava nadzornega odbora
Doda se nov prvi stavek in se glasi:
»Prvo sejo skliče najstarejši član nadzornega odbora.«
59. člen
Pogoji za imenovanje direktorja:
Črta se prvi stavek v drugem odstavku:
»Za direktorja zadruge se opravi javni razpis.«
V Sežani, 5.4.2018
Predsednik zadruge:
Egon Rebec, l.r.

