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 Ob-7295/09
Skladno s 75. členom Zakona o gospo-

darskih družbah – 1 (ZGD-1), samostojni 
podjetnik Boštjan Kert, s.p., s sedežem na 
naslovu Sokolska 45, 2000 Maribor, matič-
na številka 3428354000, obveščam upnike 
in ostale poslovne partnerje, da bom po 
preteku treh mesecev, šteto od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS, pričel postopek pri 
registerskem sodišču za prenos podjetja na 
novo kapitalsko družbo. Z dnem vpisa pre-
nosa podjetja v sodni register bo podjetnik 
prenehal opravljati dejavnost kot s.p., pod-
jetje podjetnika pa bo v skladu s pogodbo 
o prenosu podjetja preneseno na novousta-
novljeno družbo z omejeno odgovornostjo, 
po postopku in na način, kot je opredeljen 
v ZGD-1.

IT Diskont, Internetna trgovina,
Boštjan Kert,s p.

 Ob-7313/09
Pekarna Hlebček Blažko Špur s.p., Pod-

brdo 27a, 5243 Podbrdo, z matično šte-
vilko 1257609000, v skladu z določili 75. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (v 
nadaljevanju: ZGD-1) objavlja, da namerava 
izvesti statusno preoblikovanje podjetnika 
s prenosom podjetja na prevzemno družbo, 
v skladu s 673. členom ZGD-1. Presečni 
dan prenosa podjetja bo 31. 12. 2009.

Pekarna Hlebček Blažo Špur s.p.

Sklepi o povečanju 
in zmanjšanju kapitala

 Ob-7276/09
Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik 

Računovodstvo in notranja revizija d.o.o., 
Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub-
ljana, v skladu s 520. členom Zakona o go-
spodarskih družbah drugič objavlja sklep, 
ki ga je sprejel edini družbenik Medvešek 
Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljub-
ljana, Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 
Ljub ljana, dne 14. 9. 2009, z naslednjo vse-
bino:

»1. Osnovni kapital družbe v višini 
100.000,00 EUR se zmanjša za 60.000,00 
EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital 
družbe znaša 40.000,00 EUR. Zmanjšanje 
osnovnega kapitala se izvede z zmanjša-
njem osnovnega vložka edinega družbenika 
za znesek 60.000,00 EUR tako, da osnovni 
vložek edinega družbenika po zmanjšanju 
znaša 40.000,00 EUR.

2. Znesek zmanjšanja osnovnega kapi-
tala 60.000,00 EUR družba izplača druž-
bi Medvešek Pušnik Borzno posredniška 
hiša d.d. Ljub ljana kot edinemu družbeniku, 
v roku 8-ih dni po vpisu zmanjšanja osnov-
nega kapitala družbe v sodni register.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be se izvede po postopku rednega zmanj-
šanja osnovnega kapitala v skladu s 520. 
členom Zakona o gospodarskih družbah.«

Poslovodstvo družbe Medvešek Pušnik 
Računovodstvo in notranja revizija d.o.o., 

Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljub-
ljana, v skladu z drugim odstavkom 520. 
člena Zakona o gospodarskih družbah mo-
rebitne upnike poziva, da se zglasijo pri 
družbi in izjavijo, ali soglašajo z navedenim 
zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Medvešek Pušnik Računovodstvo 
 in notranja revizija d.o.o.,

Sklici skupščin 

 Ob-7272/09
Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Is-

kra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj, 
sklicuje uprava družbe

skupščino
delniške družbe Iskra vzdrževanje, d.d., 

Kranj,
ki bo 7. decembra 2009, ob 16. uri, v sej-

ni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in seznanitev z organi skupščine ter 
prisotnostjo vabljenega notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Žiga Škerjanec, za pre-
števalca glasov pa se imenujeta Dejan Bal-
mazovič in Tatjana Jelovčan. Skupščina se 
seznani s prisotnostjo vabljene notarke Ma-
teje Andrejašič iz Kranja.

2. Razveljavitev sklepov, sprejetih na 14. 
redni seji skupščine družbe Iskra Vzdrževa-
nje, d.d., Kranj, z dne 7. 9. 2009.

Predlog sklepa: razveljavijo se vsi sklepi, 
sprejeti na 14. redni seji skupščine družbe 
Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, z dne 7. 9. 
2009.

3. Seznanitev z Letnim poročilom o po-
slovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., 
Kranj, za leto 2008 in odločanje o pokriva-
nju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice 
upravi in nadzornemu svetu za leto 2008.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani z Letnim po-

ročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrže-
vanje, d.d., Kranj, za leto 2008.

3.2. Bilančni izguba družbe Iskra Vzdr-
ževanje, d.d., Kranj, za poslovno leto 2008 
znaša 97.366 EUR in se pokrije, kot sledi:

– 39.909 EUR iz prenesenega dobička,
– 25.090 EUR iz drugih rezerv iz do-

bička in
– 32.367 EUR iz kapitalskih rezerv.
3.3. Skupščina podeljuje razrešnico 

upravi in nadzornemu svetu družbe Iskra 
Vzdrževanje, d.d., Kranj, za poslovno leto 
2008.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj, zaradi 
umika lastnih delnic.

Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 

803.046,00 EUR, in je razdeljen na 192.442 
navadnih imenskih kosovnih delnic se zaradi 
umika 19.244 lastnih delnic zmanjša za zne-
sek 80.303,29 EUR, tako da po zmanjšanju 
znaša 722.742,71 EUR in je razdeljen na 
173.198 navadnih imenskih kosovnih delnic. 

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede 
v skladu s 381. členom Zakona o gospodar-
skih družbah.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala 
je umik lastnih delnic na način, da se raz-
veljavijo vse pravice, ki izhajajo iz lastnih 
delnic.

Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala 
v višini 80.303,29 EUR se odvede v kapital-
ske rezerve.

5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča 

nadzorni svet družbe, da ustrezno spreme-
ni statut družbe zaradi uskladitve s sklepom 
pod točko 4., ki se nanaša na zmanjšanje 
osnovnega kapitala družbe zaradi umika la-
stnih delnic.

Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto končano 

na dan 31. 12. 2008, skupaj s pisnim po-
ročilom nadzornega sveta o preveritvi Le-
tnega poročila za poslovno leto končano 
na dan 31. 12. 2008 in drugo gradivo za 
sejo skupščine je delničarjem dostopno na 
sedežu družbe Iskra vzdrževanje, d.d., Sa-
vska loka 4, Kranj, vsak delavnik od dneva 
objave sklica skupščine med 9. in 14. uro. 
Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih 
straneh družbe www.iskra-vzd.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga 
obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dose-
gajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 
po objavi sklica skupščine pisno zahteva-
jo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 
morajo v pisni obliki priložiti predlog skle-
pa, o katerem naj skupščina odloča, ali če 
skupščina pri posamezni točki dnevnega 
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 
s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 ob-
javila tiste dodatne točke dnevnega reda, 
glede katerih bodo delničarji zahteve po-
slali družbi najpozneje sedem dni po objavi 
tega sklica skupščine. Skupščina bo odlo-
čala o objavljenih predlogih po posameznih 
točkah 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 izpolnjevali naslednje 
pogoje:

– bodo poslani družbi v sedmih dneh po 
objavi tega sklica skupščine,

– bodo razumno utemeljeni,
– za katere bo delničar – predlagatelj pri 

tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal 
predlogu uprave ali nadzornega sveta in 
da bo druge delničarje pripravil do tega, da 
bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na 
način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar 
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine 
poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini ure-
sničevali svojo pravico do obveščenosti iz 
305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo delničarji, ki pisno prijavijo 

Objave gospodarskih družb
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svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava 
prejme prijavo najmanj tri dni pred zaseda-
njem skupščine, to je 4. 12. 2009, ali njihovi 
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo. Prijava mora 
prispeti pisno na sedež družbe najkasneje 
4. 12. 2009. Pooblastilo mora biti pisno in 
vsebovati splošne podatke (ime, priimek, 
naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) 
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis 
pooblastitelja.

Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi 
družbe konec četrtega dne pred zaseda-
njem skupščine (presečni dan).

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje 
en glas.

Drugi sklic
Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, 

bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 
7. decembra 2009, na istem kraju, ob 16.30. 
Na ponovnem zasedanju bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Iskra vzdrževanje, d.d.
Uprava družbe

mag. Boštjan Pražnikar
Glavni direktor

Št. 061-09 Ob-7273/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit 

Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD-1), sklicujemo

23. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,

ki bo dne 9. 12. 2009, ob 13. uri, v sejni 
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Bo-
rovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev or-

ganov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gre-

gor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprememba člana upravnega odbora
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se seznani z odstopno 

izjavo člana upravnega odbora Tomaža Re-
pinca in ugotovi, da mu z dnem 9. 12. 2009 
preneha funkcija člana upravnega odbora.

2.2 Z dnem 10. 12. 2009 se za člana 
upravnega odbora z mandatom do izteka 
mandata ostalima članoma upravnega od-
bora, imenuje Miran Čurin, Ulica Ivana Suli-
ča 10A, 5290 Šempeter pri Gorici.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega 

reda, bo delničarjem na vpogled na sedežu 
družbe, vsak delovni dan od objave sklica, 
od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo tisti delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki 
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu 
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po 
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo 
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence 
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo, 
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, po-
oblaščencev oziroma zastopnikov.

Nasprotni predlogi: delničarje prosimo, 
da svoje morebitne nasprotne predloge 
k posameznim predlaganim sklepom pisno 
sporočijo upravnemu odboru v roku 7 dni po 
objavi sklica skupščine. Predloženi naspro-
tni predlogi morajo biti obrazloženi.

Navodilo za glasovanje: pri vseh točkah 
dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka 
delnica daje delničarju en glas.

Nova seja: če skupščina ob navedeni uri 
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje is-
tega dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skup-
ščina bo v tem primeru veljavno sklepala in 
odločala ne glede na višino zastopanega 
osnovnega kapitala družbe.

Hit Larix d.d.

 Ob-7277/09
Uprava delniške družbe Metalka Com-

merce d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub-
ljana, sklicuje

skupščino družbe
Metalka Commerce d.d.,

ki bo v torek, 8. decembra 2009, ob 11. 
uri, na sedežu družbe, naslov Dalmatino-
va ulica 2, Ljub ljana z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in organov skupščine

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom upra-

ve in nadzornega sveta o dokapitalizaciji 
družbe z novimi vložki v skladu s sklepom 
skupščine družbe z dne 20. 10. 2008 o po-
večanju osnovnega kapitala družbe.

Skupščina ugotavlja, da je bilo do predvi-
denega roka 20. 10. 2009 povečanje osnov-
nega kapitala uspešno, in sicer do višine 
emisijskega zneska 679.710 EUR, ki sta 
ga do dne 20. 12. 2009 v celoti v denarju 
vplačala dva vpisnika in se zato osnovni 
kapital družbe poveča za emisijski znesek 
679.710 EUR z izdajo 163.000 novih ko-
sovnih delnic, tako da se dosedanji osnovni 
kapital 1.375.461,99 EUR, ki je razdeljen na 
329.847 kosovnih delnic, poveča na skupni 
znesek 2.055.171,99 EUR in je razdeljen na 
492.847 kosovnih delnic.

Ob upoštevanju izvedenega povečanja 
osnovnega kapitala se sprejme spremem-
ba 3. člena statuta družbe, ki se v čistopisu 
glasi: »Osnovni kapital znaša 2.055.171,99 
EUR in je razdeljen na 492.847 kosovnih 
delnic«.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje 
tri dni pred skupščino in se pisno najavijo 
tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe 
najkasneje tri dni pred skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Delničar-
ji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo 
z osebnim dokumentom oziroma pisnim po-
oblastilom.

Celotno gradivo za skupščino družbe, 
ki vsebuje tudi vse predlagane spremembe 
statuta družbe, je delničarjem na vpogled 
na sedežu družbe, vsak delovnik, med 10. 
in 12. uro.

Uprava Metalke Commerce d.d.
Franc Ziherl – direktor

 Ob-7290/09
Na podlagi določil Statuta delniške družbe 

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška 
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 7. 12. 2009, ob 10. uri, na se-

dežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 
103a, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje nje-
nih organov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalki 
glasov pa Jana Lavtižar in Urška Ramuš, 
za sestavo zapisnika skupščini prisostvuje 
notarka Nada Svetina.

2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu 
preveritve letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2008.

Predlog sklepa: skupščina se seznani 
s poročilom nadzornega sveta o preveri-
tvi in potrditvi letnega poročila za poslovno 
leto 2008.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega 
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: dobiček leta 2008 se 
razporedi po predlogu uprave in nadzornega 
sveta. Upravi in nadzornemu svetu se podeli 
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno 
delo v poslovnem leto 2008.

4. Pooblastilo upravi družbe za nakup 
lastnih delnic in umik lastnih delnic.

Predlog sklepa: v skladu z določili osme 
alineje 247. člena ZGD-1 skupščina poobla-
šča upravo družbe, da lahko v zakonskem 
roku pridobi 11.534 delnic družbe za name-
ne po 247. členu ZGD-1. Nakupna vrednost 
delnic se določi po ocenjeni vrednosti kapi-
tala družbe. Najnižja nakupna cena delnic 
je 8,78 EUR, najvišja nakupna vrednost pa 
13,76 EUR. Obseg dopustne pridobitve del-
nic ne sme presegati z zakonom določene-
ga skupnega števila lastnih delnic.

Skupščina pooblašča upravo družbe za 
umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa-
nja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upra-
va pri odsvajanju lastnih delnic ni vezana 
na določilo 221. člena ZGD-1 in je poobla-
ščena, da ob smiselni uporabi 337. člena 
ZGD-1, izključi prednostno pravico doseda-
njih delničarjev.

Predlogi sklepov skupščine, poroči-
lo nadzornega sveta in letno poročilo so 
delničarjem na vpogled na sedežu družbe 
v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan 
po objavi zasedanja skupščine, vsak delav-
nik, od 10. do 13. ure.

Pravico do udeležbe in glasovanja na 
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisa-
ni v centralni register KDD, d.d., deset dni 
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, 
katerih prijava udeležbe na skupščini je pri-
spela na sedež družbe najmanj 3 dni pred 
skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi prilo-
žiti pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni 
udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred 
pričetkom skupščine, vpisati v listo udele-
žencev.

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d.
Direktor

 Ob-7291/09
Na podlagi tretjega odstavka 295. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 
10/08, 68/08, 42/09), 43. člena Statuta druž-
be SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljub-
ljana, d.d. uprava, sklicuje

14. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniško gradbeno 

podjetje, d.d., Ljubljana, 
Ob zeleni jami 2,
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ki bo dne 9. 12. 2009, ob 12. uri, na se-
dežu družbe v Ljub ljani, Ob zeleni jami 2, 
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Mateja Če-

pon, univ. dipl. prav.
Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Su-

zana Pirc.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar An-

drej Škrk.
2. Izvolitev predstavnikov delničarjev 

v nadzorni svet.
Večinski delničar Slovenske železnice 

d.o.o. predlaga skupščini, da sprejme na-
slednji sklep:

Skupščina z dnem sprejema sklepa od-
pokliče naslednja člana nadzornega sveta, 
predstavnike delničarjev: Aleša Tavčarja in 
Ivana Gosariča.

Skupščina izvoli člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev: Gorana Bran-
koviča in Iztoka Puša. Mandat začne teči 
z dnem sprejema sklepa in traja štiri leta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 
delničarjem in njihovo obrazložitvijo, bo na 
voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, 
vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od 
dneva objave dnevnega reda, do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah 
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti del-
ničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki 
so kot imetniki delnic vpisani v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih pa-
pirjev konec četrtega dne pred zasedanjem 
skupščine (presečni dan). Pooblastilo mora 
biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji, 
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine 
v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno 
prijavijo svojo udeležbo.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa o kateri 
naj skupščina odloča, ali če skupščina pri 
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme 
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 
Zahtevo morajo poslati najpozneje sedem 
dni po objavi sklica skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje 
pravico do obveščenosti tako, da od po-
slovodstva zahteva zanesljive podatke 
o zadevah družbe, ki so potrebne presojo 
dnevnega reda. Delničarji majo pravico biti 
obveščeni tudi o pravnih in poslovnih raz-
merjih družbe s povezanimi družbami.

Delničarje naprošamo, da pridejo na 
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi 
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji, zakoniti zastopniki oziroma 
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim 
dokumentom in pisnim pooblastilom. Sejna 
dvorana bo odprta eno uro pred začetkom 
zasedanja skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega 
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 
Predlog bo objavljen in sporočen na način 
iz 296. Člena ZGD le, če delničar v sedmih 

dneh po objavi sklica skupščine družbi po-
šlje razumno utemeljen predlog in pri tem 
sporoči, da bo na skupščini ugovarjal pre-
dlogu in da bo druge delničarje pripravil do 
tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

SŽ – Železniško gradbeno podjetje 
Ljubljana, d.d.

Direktor družbe
Leon Kostiov, univ. dipl. inž grad.

 Ob-7309/09
Na podlagi točke VII/3 Statuta družbe 

IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje, 
Gimnazijska c. 16, in v skladu z določili 
Zakona o gospodarskih družbah, uprava 
družbe sklicuje

14. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in 

inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska 
cesta 16,

ki bo v 11. 12. 2009, ob 9. uri, na sedežu 
družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje, ter 
predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev 
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skup-
ščine po predlogu uprave in seznanitev 
o prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost 
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine 
in preštevalca glasov ter notarja po predlo-
gu uprav.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom uprave za leto 2008 in poročilom nad-
zornega sveta.

3. Direktorju in nadzornemu svetu se po-
deli razrešnica za leto 2008.

Predlog sklepa: potrdi in odobri se delo 
uprave in nadzornega sveta v letu 2008 ter 
se jima podeli razrešnica.

4. Pokrivanje bilančne izgube (71.361 
evrov) iz poslovnega leta 2008.

Predlog sklepa: bilančna izguba iz po-
slovnega leta 2008 se pokrije iz splošnega 
prevrednotovalnega popravka kapitala.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja po-
oblastilnega razmerja shranjeno na sedežu 
družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo 
svojo udeležbo prijaviti pisno, najmanj tri 
delovne dni pred sejo skupščine na sedežu 
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu 
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno 
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo 
s podpisom potrdili svojo prisotnost in pre-
vzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi 
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne 
11. 12. 2009.

Gradivo za skupščino je delničarjem na 
vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d., 
Gimnazijska cesta 16, od dne 11. 11. 2008, 
vsak dan, od 11. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega 
predloga k posameznim točkam dnevnega 
reda, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh 
od objave sklica skupščine.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, 
se skupščina ponovno sestane uro kasneje. 
V tem primeru je skupščina sklepčna ne 
glede na število prisotnih delnic.

IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Trbovlje

Matjaž Odlazek, direktor

Št. 01-876/09 Ob-7312/09
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Ko-

munalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. 
sklicujem

14. sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v torek, dne 8. 12. 2009, ob 13. uri, 

v posebni sobi Restavracije Štefanič pri Bla-
govnici v Brežicah, Bizeljska cesta 37.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli 

Stane Tomše. Za preštevalce glasov se iz-
volita Mateja Lopatič in Darko Ferlan.

b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej 
Dokler.

2. Izvolitev članov Nadzornega sveta 
KOP Brežice d.d., predstavnikov delničarjev 
ter informacija o članih nadzornega sveta, ki 
jih voli svet delavcev.

Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli za mandatno dobo 4 let, 

naslednje člane nadzornega sveta, pred-
stavnike delničarjev: Vesno Smrekar, Miha-
ela Ogorevca, Staneta Tomšeta in Ivana 
Molana.

Skupščina se seznani z dvema članoma 
nadzornega sveta, predstavnika delavcev, ki 
jih je izvolil svet delavcev.

Gradivo za 14. skupščino družbe KOP 
Brežice d.d. je na vpogled delničarjem v času 
od dneva objave skupščine do vključno dne-
va zasedanja skupščine, v tajništvu na sede-
žu družbe, vsak delavnik, od 8. do 14. ure. 
Na skupščini se odloča o objavljenih predlo-
gih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posame-
znim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki obrazloženi in vloženi v tajništvu 
uprave družbe v roku sedem dni od dneva 
objave skupščine v Uradnem listu RS.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub-
ljana konec četrtega dne pred skupščino, 
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do sodelovanja in odločanja na 
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi 
pooblaščenci ali zastopniki, ki v tajništvu 
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo 
na skupščini najpozneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Udeleženci pred začetkom seje na me-
stu sklica skupščine s podpisom potrdijo 
svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za 
glasovanje. Delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci se izkažejo z osebnim doku-
mentom (če niso osebno znani) in pisnim 
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z iz-
pisom iz sodnega registra.

KOP Brežice d.d.
Uprava družbe

 Ob-7336/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (ZGD-1) in 31. člena Statu-
ta delniške družbe SIP družba pooblaščenka 
d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova 
ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini – 
v likvidaciji, uprava sklicuje

7. skupščino
delniške družbe SIP  

družba pooblaščenka d.d., Šempeter, 
Šempeter v Savinjski dolini –  

v likvidaciji,
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ki bo dne 15. 12. 2009, ob 11. uri, na se-
dežu družbe SIP družba pooblaščenka d.d., 
Šempeter v Savinjski dolini – v likvidaciji, 
Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim 
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti.

Direktor otvori skupščino in ugotovi 
sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine – 
predsednika in dveh preštevalk glasov ter 
imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega 
sveta: za predsednika skupščine se izvoli 
odvetnik Dušan Pungartnik, za prešteval-
ki glasov Aleksandra Hudournik in Helena 
Kolar, seji prisostvuje vabljeni notar Srečko 
Gabrilo.

3. Sprejem poročila o poteku likvidacij-
skega postopka.

Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet 
posredujeta skupščini v sprejem naslednji 
predlog sklepa: skupščina sprejeme poroči-
lo likvidacijskega upravitelja o poteku likvi-
dacijskega postopka.

4. Sprejem sklepa o razdelitvi premo-
ženja.

Likvidacijski upravitelj in nadzorni svet 
posredujeta skupščini v sprejem naslednji 
predlog sklepa: razdeli se premoženje druž-
be po predlogu likvidacijskega upravitelja 
o razdelitvi premoženja.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej 
uresničujejo glasovalno pravico le tisti 
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani 
v delniško knjigo konec četrtega dne pred 
zasedanjem skupščine (presečni dan) ter 

svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno 
prijavo, ki jo osebno ali s poštno pošiljko 
dostavijo na sedež družbe Šempeter v Sa-
vinjski dolini, Juhartova ulica 2, p. Šempeter 
– v likvidaciji, najpozneje do konca četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo za zastopanje mora biti pisno in do-
stavljeno družbi ter ostane shranjeno v po-
slovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja 
pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev 
dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni delež dosega-
jo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po 
objavi sklica skupščine pisno zahtevajo do-
datno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo 
v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o ka-
terem naj skupščina odloča, ali če skupšči-
na pri posamezni točki dnevnega reda ne 
sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevne-
ga reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev 
dnevnega reda morajo delničarji družbi po-
slati najpozneje sedem dni po objavi sklica 
skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo
Delničarji lahko v vsaki točki dnevne-

ga reda v pisni obliki dajejo predloge skle-
pov. Predlog delničarjev se objavi le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica 
skupščine poslal družbi razumno utemeljen 
predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na 
skupščini ugovarjal predlogu organa vode-
nja ali nadzora in da bo druge delničarje 
pripravil do tega, da bodo glasovali za nje-
gov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo 

svojo pravico do obveščenosti in uprava jim 
je dolžna podati zanesljive podatke in odgo-
vore na vprašanja v zvezi z zadevami druž-
be, če so takšni odgovori in podatki potrebni 
za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov 

in obrazložitvami predlogov sklepov po po-
sameznih točkah predlaganega dnevnega 
reda skupščine je delničarjem na voljo na 
sedežu družbe Šempeter v Savinjski dolini, 
Juhartova ulica 2, p. Šempeter – v likvida-
ciji, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od 
dneva objave sklica skupščine do vključno 
dneva zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo 

sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne, 
15. 12. 2009, ob 11.30, v istih prostorih. Na 
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne 
glede na višino zastopanega kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zase-
danja skupščine pozivamo udeležence, da 
se 15 minut pred začetkom zasedanja skup-
ščine zglasijo v sprejemni pisarni družbe pri 
preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom 
potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne li-
stiče.

SIP družba pooblaščenka d.d., 
Šempeter v Savinjski dolini –  

v likvidaciji  
direktor  

Alojz Oberžan  
predsednik nadzornega sveta  

Ladislav Ajdnik


