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Leto XIX

Objave gospodarskih družb
Ob-5561/09
Popravek
V obvestilu o predložitvi Plana čezmejne
združitve pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
ki je bil objavljen dne 31. 7. 2009 v Uradnem
listu RS, št. 60/09, je prišlo do napake.
Obvestilu o predložitvi Plana čezmejne
združitve pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
se popravi v naslednjih točkah:
Točka 2. se popravi tako, da se glasi:
2. Na sedežu družbe A-Z Finance, d.o.o.,
Dunajska 58, Ljubljana, je od objave tega
obvestila do 5. 9. 2009 v času od 8. do
15. ure na vpogled Plan čezmejne združitve,
Poročilo poslovodstva prevzete in prevzemne družbe o čezmejni združitvi, Zaključna poročila prevzete in prevzemne družbe,
Bilance prevzemne in prevzete družbe po
stanju na dan 30. 4. 2009 in zadnja tri letna
poročila družb, ki se združujejo.
Točka 3. se popravi tako, da se glasi:
3. Vsak družbenik, upnik in delavec lahko
uveljavlja svoje pravice na način kot to določa
Zakon o gospodarskih družbah. Vsak upnik
lahko uveljavlja svoje pravice v skladu z 592.
in 622.j členom ter drugimi členi Zakona o
gospodarskih družbah, pod pogoji kot jih določa ta zakon. Upniki lahko uveljavljajo svoje
pravice v 30 dneh po objavi tega obvestila.
Vsak družbenik družbe lahko uveljavlja svoje
pravice v skladu s 586. členom in drugimi členi
Zakona o gospodarskih družbah, pod pogoji
kot jih določa ta zakon. Vsakemu družbeniku,
upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz prejšnjega odstavka oziroma informacije o uveljavljanju njihovih pravic.
V ostalem delu ostane besedilo obvestila
nespremenjeno.
A-Z Finance, d.o.o.
direktor
Bojan Kranjc

Razširitve dnevnih redov
Ob-5559/09
K dnevnemu redu 6. redne letne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, ki je sklicana za dne
25. 8. 2009, z objavo v Uradnem listu RS,
št. 57/09, dne 24. 7. 2009, se na zahtevo
delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, prejete dne 29. 7.
2009, skladno z 296. in 298. členom ZGD-1,
doda nova 5. točka dnevnega reda:

5. Nezaupnica upravi družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe izreka upravi družbe Triglav Naložbe, finančna
družba, d.d., nezaupnico.
Zahteva delničarja in predlogi sklepov z
utemeljitvijo so skladno s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1, v povezavi z drugim odstavkom 296. člena ZGD-1 od dneva te objave do dneva skupščine vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Triglav Naložbe, d.d.
uprava družbe
Ob-5592/09
Na zahtevo delničarja družbe Motvoz d.d.
se razširi dnevni red skupščine družbe Ultrapac d.d., ki je bila z objavo v Uradnem listu
RS z dne 27. 7. 2009, sklicana za dne 28. 8.
2009, ob 13. uri, na sedežu družbe v Volčji
Dragi, z naslednjo točko dnevnega reda:
9. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe Ultrapac d.d.
se z dosedanje višine 1.182.452,85 EUR
poveča za 750.000 EUR, za kar bo družba
izdala 179.731 navadnih kosovnih delnic.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev
do vpisa novih delnic je v celoti izključena.
b) Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnim vložkom upnika
Motvoz d.d., v skupni višini celotnega povečanja osnovnega kapitala, za katerega
upnik prejme 179.731 navadnih kosovnih
delnic, predmet stvarnega vložka pa so naslednje terjatve upnika do družbe: posojilo
po pogodbi št. 1, z dne 31. 7. 2009, v višini
250.000 EUR, terjatve po izdanih računih
za material in izdelke v višini 500.000 EUR
(spisek računov je v prilogi gradiva).
c) Upnik Motvoz d.d. vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja
osnovnega kapitala družbe tako, da na družbo prenese celotno terjatev iz točke b). Upnik
za svojo terjatev v višini 750.000 EUR (za
vsakih 4,1729 EUR glavnice terjatve 1 delnica), ki jo prenese na družbo, pridobi 179.731
novih navadnih kosovnih delnic družbe.
d) Rok za vpis in vplačilo novih delnic zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala
je 4 mesece od dneva sprejetja tega sklepa
oziroma najkasneje do 31. 12. 2009.
e) Upravni odbor družbe je pooblaščen,
da uskladi določbe statuta s tem sklepom o
povečanju osnovnega kapitala. Upravni od-

bor je pooblaščen, da sprejme tudi ustrezne
spremembe tega sklepa, kolikor bi bilo to
potrebno zaradi vpisa povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
f) Ta sklep stopi v veljavo z dnem vpisa
v sodni register.
Ultrapac d.d
predsednik uprave:
Marjan Lasič

Nasprotni predlogi
Ob-5560/09
K dnevnemu redu 6. redne letne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d., Slovenska
54, Ljubljana, ki je sklicana za dne 25. 8.
2009, z objavo v Uradnem listu RS, št. 57/09,
dne 24. 7. 2009, se na predlog delničarja
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19,
Ljubljana, prejetega dne 29. 7. 2009, skladno
z 296. in 298. členom ZGD-1, uvrsti nasprotni
predlog k točki 3. dnevnega reda:
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev
Andrej Kocič podal dne 3. 6. 2009 odstopno izjavo, na podlagi katere mu preneha
mandat z dnem imenovanja novega člana
nadzornega sveta družbe.
2. V nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d., Ljubljana, se za
4-letno mandatno obdobje izvolita:
– Simona Kozjek in
– Aleš Vahčič.
Mandat novoizvoljenima članoma začne
teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa.
Zahteva delničarja in predlogi sklepov z
utemeljitvijo so skladno s tretjim odstavkom
298. člena ZGD-1, v povezavi z drugim odstavkom 296. člena ZGD-1 od dneva te objave do dneva skupščine vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik, med 10. in 12. uro.
Triglav Naložbe, d.d.
uprava družbe
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ZAKON O ODVETNIŠTVU (ZOdv)
(neuradno prečiščeno besedilo)

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu, ZOdv-C, sprejetim spomladi, se uveljavlja
več novosti, in to zlasti na področjih:
– pravic in dolžnosti odvetnikov (novosti v zvezi z institutoma zastopanja po uradni dolžnosti in
brezplačne pravne pomoči ter odvetniško tarifo, zavarovanje odvetnika pred odgovornostjo za škodo,
ﬁduciarni račun),
– pravice do opravljanja odvetniškega poklica (preizkus iz poznavanja Zakona o odvetništvu, odvetniške
tarife in odvetniške poklicne etike pri Odvetniški zbornici Slovenije),
– disciplinske odgovornosti odvetnikov.
Cena: 32 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-438-1
Število strani: 58
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

Tako se s spremembami zakona po eni strani Odvetniški zbornici Slovenije kot stanovski organizaciji vrača
pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oziroma ovrednotenju odvetniških storitev,
hkrati pa se krepi režim disciplinske odgovornosti odvetnikov, pri čemer so upoštevana tudi priporočila
varuha človekovih pravic.

ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE
(ZPOmK-1)
Državni zbor RS je po približno enem letu veljavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK-1) sprejel spremembe in dopolnitve tega zakona (novelo ZPOmK-1A). Glavni razlogi za sprejem
novele so bili odprava nekaterih pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale v praksi (npr. pomanjkanje
pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in nezadostna opredelitev preiskovalnih pooblastil UVK),
potreba po večji transparentnosti delovanja UVK in redakcijski popravki.
Pomembnejše spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na:
– natančnejše deﬁniranje pojmov podatki in zasebni podatki ter na varovanje in razkritje teh podatkov,
– določitev pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov,
– določnejšo ureditev preiskave ter na uvedbo sankcij za ﬁzične osebe, ki ovirajo preiskavo,

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-437-4
Število strani: 74
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
Vezava: trda vezava

– možnosti znižanja globe v programu prizanesljivosti,
– izločitev direktorja UVK in razširitev postopka tudi po izdaji povzetka o relevantnih dejstvih.
Poleg tega bo po novem z objavljanjem odločb in sklepov na internetnih straneh UVK zagotovljena tudi
večja transparentnost delovanja urada, kar bo dobrodošlo za vse uporabnike: raziskovalce, odvetnike,
študente in zavezance po pravilih konkurenčnega prava.
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