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Ob-11675/07
Na podlagi 508. člena ZGD-1 in 8. člena
družbene pogodbe Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 9, sklicujem
17. sejo skupščine
Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o.,
ki bo v torek 24. aprila 2007 ob 10. uri
v sejni sobi podjetja v Ljubljani, Slovenska
cesta 9/I.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovljena je sklepčnost skupščine. Izvoli se predlagana predsednica skupščine,
zapisnikarica in dve preštevalki glasov. Vabljena notarka je prisotna.
a) Za predsednico skupščine se izvoli
Tatjana Jeraj.
b) Za zapisnikarico se izvoli Andreja Peklenk.
c) Izvolita se dve preštevalki glasov: Jelka Kotar in Irena Lavrič.
d) Ugotovi se prisotnost notarke Nevenke Tory.
e) Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Nakup novih poslovnih prostorov.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predvidenimi stroški in koristmi prodaje obstoječih poslovnih prostorov in nakupa novih poslovnih prostorov in v zvezi
s tem pooblašča direktorja, da izvede vse
potrebne postopke in posle, upoštevajoč
čim ugodnejšo varianto v mejah analize,
ki jo je skupščina obravnavala pod točko
2. na svoji 16. seji dne 23. 2. 2007, in izvede vse posle v zvezi s prodajo poslovnih prostorov in nakupom novih poslovnih
prostorov.
Obrazložitev: gradivo je predloženo.
3. Nagrajevanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se zneski sejnin za člane nadzornega sveta, ki znašajo
390 evrov bruto za predsednika nadzornega sveta in 300 evrov bruto za ostale člane
nadzornega sveta.

Obrazložitev: Vlada Republike Slovenije je 15. 2. 2007 sprejela sklep številka
00712/2005/24, s katerim je sprejela stališča v zvezi z nagrajevanjem članov nadzornega sveta v javnih podjetjih. Skladno z
navedenim sklepom se določijo novi zneski
sejnin za člane nadzornega sveta.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo družbeniki, njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo družbeniki,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki
so vsaj tri dni pred skupščino vpisani v knjigo družbenikov.
Udeleženci morajo udeležbo na skupščini najaviti osebno ali s priporočeno poštno
pošiljko do 23. aprila 2007 v tajništvu družbe
v Ljubljani, Slovenska cesta 9. Udeleženci morajo prijaviti svojo udeležbo na seji
skupščine vsaj pol ure pred začetkom seje,
ko bodo s podpisom na seznamu prisotnih
družbenikov potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje.
Družbeniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci tudi s pisnim pooblastilom, zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda z obrazložitvijo morajo delničarji sporočiti direktorju v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine, da
bo z njimi lahko pravočasno seznanil druge
družbenike.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji
dan ob isti uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala s
prisotnostjo vsaj 5% osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in družbena pogodba so na vpogled družbenikom v poslovnem tajništvu na sedežu
družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 9, vsak
delovnik od 11. do 13. ure.
Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o.
direktor
mag. Damjan Žugelj
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Na zalogi
OBVEŠČAMO
VSE ZAVEZANCE
ZA POSREDOVANJE PRIJAVE PODATKOV IN SPREMEMB
PODATKOV O PLAČI, PLAČANEM PRISPEVKU IN OBDOBJU
ZAVAROVANJA,
DA SO ROČNI IN RAČUNALNIŠKI OBRAZCI M-4/M-8 ZA LETO 2006
V PRODAJI PRI ZALOŽBI URADNI LIST

Z ALOŽBA
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