
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 70 / 3. 9. 2010 / Stran 2333 

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju družbe za leto 2009 v pre-
dloženi vsebini.

3. Obravnava in sprejem sklepa o upora-
bi bilančnega dobička za leto 2009.

Predlog sklepa: izkazani bilančni dobiček 
v višini 37.790 € se porabi za pokrivanje 
prenešene izgube preteklih let.

4. Podelitev razrešnice upravi in članom 
nadzornega sveta ob preveritvi letnega po-
ročila.

Predlog sklepa: upravi in nadzornemu 
sklepu se podeli razrešnica za poslovno leto 
2009.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se 

za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje 
družbo Probitas d.o.o., Kozinova 9 iz Ma-
ribora.

6. Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino (skupaj z bese-

dilom predlaganih sklepov) je na vpogled 
na sedežu družbe, po objavi sklica do dne 
zasedanja skupščine, vsak delovni dan, od 
9. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci. Poo-
blastilo mora biti pisno in ostane družbi. 
Delničarje oziroma pooblaščence prosimo, 
da pooblastilo dostavijo najkasneje tri dni 
pred sejo skupščine. Vse delničarje, ki se 
bodo skupščine udeležili, prosimo, da uro 
pred začetkom uredijo formalnosti v zvezi 
z udeležbo. Na skupščini lahko sodelujejo 
tudi delničarji, ki so vsaj tri dni pred sejo 
skupščine vpisani v delniški knjigi.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da morebitne naspro-

tne predloge k posameznim točkam ali pre-
dlogom dnevnega reda, za katere želijo, da 
so o njih seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, se določi polurni odmor, po ka-
terem se ponovno sestane. V tem primeru 
je skupščina sklepčna ne glede na višino 
zastopanega kapitala.

Veplas, velenjska plastika, d.d.
direktor

Franc Vedenik, univ. dipl. inž.

 Ob-5543/10
Na podlagi določbe 18. člena Statuta 

družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem

16. zasedanje skupščine
družbe GRAMIZ, d.d. Kočevje,

ki bo v ponedeljek, dne 11. 10. 2010, 
s pričetkom ob 13. uri, v prostorih notarja Si-
košek Jožeta, Bravničarjeva 13, 1000 Ljub-
ljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev predsednika in dveh pre-
števalcev glasov.

Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca 

glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za po-

slovno leto 2009 z mnenjem revizijske hiše 
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu 
poročilu ter razrešnica članom nadzornega 
sveta in uprave.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim le-

tnim poročilo za leto 2009 in pisnim poroči-

lom nadzornega sveta k letnemu poročilu. 
Dobiček v višini 20.157,37 € se razporedi 
v druge rezerve.

Upravi in nadzornemu svetu Gramiz d.d. 
skupščina za leto 2009 podeljuje razrešni-
co.

3. Imenovanje revizorja za leto 2010.
Predlog sklepa: za revizorja se imenu-

je predlagana revizijska hiša ABC Revizija 
d.o.o., Ljub ljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
je delničarjem na vpogled v splošni službi 
družbe vsak delavnik, v času od 13. do 
14. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji, 
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni 
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo. 
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe, 
Ob Mahovniški 11, Kočevje.

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko 
dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo razumno utemelje-
ne predloge sklepov, najpozneje v sedmih 
dneh po objavi sklica skupščine.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno z dvigom rok.

Pozivam udeležence, da se prijavijo na 
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričet-
kom skupščine. Udeležence skupščine se 
vpiše v seznam udeležencev.

Gramiz, d.d., Kočevje  
uprava družbe  
Branko Oberč

 Ob-5544/10
Na podlagi 68. člena Statuta družbe 

SCT, d.d., Ljub ljana, Slovenija, Slovenska 
cesta 56, Ljub ljana, sklicujemo

redno skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno 

podjetje Slovenija ceste Tehnika 
Obnova, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 

Ljubljana,
ki bo v petek, 8. 10. 2010, ob 17. uri, 

v sejni sobi v tretjem nadstropju, na naslovu 
Slovenska cesta 56, 1000 Ljub ljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in iz-

volitev delovnih teles skupščine: na seji bo 
prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Predstavitev letnega poročila SCT, 
d.d., Ljub ljana, Slovenija za poslovno leto 
2009 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila Upravnega odbora o preveritvi letnega 
poročila za leto 2009.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
z letnim poročilom družbe SCT, d.d., Ljub-
ljana, Slovenija za leto 2009 z mnenjem 
revizorja in s pisnim poročilom Upravne-
ga odbora o potrditvi letnega poročila za 
leto 2009. Skupščina se seznani s prejemki 
upravnega odbora v letu 2009.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 
2009 in podelitev razrešnice upravnemu 
odboru.

Predlog sklepa:
a) Bilančni dobiček družbe SCT, d.d. za 

leto 2009 znaša 1.449.033,80 EUR in je 
sestavljen iz:

– čistega dobička za poslovno leto 2009 
v znesku 775.306,33 EUR,

– prenesenega čistega dobička iz prete-
klih let v znesku 673.727,47 EUR.

Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 
ostane nerazporejen.

b) Podeli se razrešnica upravnemu od-
boru družbe za poslovno leto 2009.

4. Sklepanje o spremembah in dopolni-
tvah statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane 
spremembe in dopolnitve statuta delniške 
družbe SCT d.d.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 
2010.

Predlog sklepa:
Skupščina imenuje za revizorja za po-

slovno leto 2010 revizijsko družbo UHY, 
d.o.o. Vurnikova ulica 2, Ljub ljana.

Pravico do udeležbe na skupščini druž-
be SCT, d.d., Ljub ljana, Slovenija in do 
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v Centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupšči-
ne in, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo 
skupščine pisno prijavili svojo udeležbo 
na naslov, SCT, d.d., Ljub ljana, Slovenija, 
Slovenska cesta 56, 1000 Ljub ljana, pri 
čemer se kot datum prijave šteje datum, 
ko je družba prejela obvestilo. Pravico do 
udeležbe na skupščini imajo vsi imetniki 
delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. 
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno in 
izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 in ZPre-1 
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja 
shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci 
se na skupščini izkažejo z osebnim doku-
mentom, zakoniti zastopniki pa poleg tega 
z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo 
skupščine je zaradi ureditve formalnosti 
potrebno priti eno uro pred napovedanim 
začetkom skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 
dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pisno 
zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 
Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti pre-
dlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina 
ali če skupščina pri posamezni točki dnev-
nega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev 
točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov. Uprava družbe bo na enak način kot 
ta sklic skupščine objavila tiste predloge 
delničarjev, ki bodo poslani družbi v sed-
mih dneh po objavi tega sklica skupšči-
ne, in ki bodo razumno utemeljeni in za 
katere bo delničar pri tem sporočil, da bo 
na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali 
nadzornega sveta, in da bo druge delni-
čarje pripravil do tega, da bodo glasovali 
za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo 
vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah 
družbe, če so potrebni za presojo točk dnev-
nega reda in izvršujejo svojo pravico do 
obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Popolno gradivo za skupščino skupaj 
z obrazloženimi predlogi sklepov, besedilo 
predlaganih sprememb statuta, letno poro-
čilo in upravnega odbora je delničarjem na 
vpogled v Informacijski pisarni, Vošnjakova 
ulica 8a, Ljub ljana, vsak delovni dan, med 9. 
in 11. uro, od dneva objave sklica skupšči-
ne, do vključno dneva zasedanja skupščine. 
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni 
strani družbe: www.sct.si.

SCT, d.d. Ljubljana, Slovenija
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.


