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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Št. 146/2010
Ob-6113/10
Na podlagi točke 9.2. statuta delniške
družbe Kapela, Vinogradništvo in vinarstvo
d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava
družbe sklicuje
12. skupščino
delniške družbe Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 5. 11. 2010, ob 11. uri, v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci,
z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: »izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.«
3. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
o poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja za leto 2009.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2009, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju družbe za leto 2009 in s poročilom revizorja.
4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto
2009 in o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora.
Predlog sklepa:
»Na predlog uprave in nadzornega sveta:
A) se bilančna izguba za poslovno leto
2009 pokrije iz prenesenega dobička leta
2007 in leta 2008, iz zakonskih rezerv in
splošnega prevrednotovalnega popravka
kapitala.
B) se podeli razrešnica upravi-direkto
rici družbe in celotnemu nadzornemu svetu
družbe za poslovanje iz leta 2009.
Skupščina se na podlagi petega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe.

5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: »sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu
uprave in nadzornega sveta v predlaganem
besedilu.«
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2010.
Predlog sklepa nadzornega sveta: »po
predlogu nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 2010 imenuje Družbo za
revizijo in svetovanje AUDIT&CO, d.o.o. iz
Murske Sobote.«
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri centralnem registru
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, s stanjem konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konca četrtega dne pred
skupščino.
Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo
posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, v tajništvu, na sedežu
družbe Paričjak 22a, Radenci.
Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu
prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice.
Morebitne dopolnitve dnevnega reda po
298. členu ZGD naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v
sedmih dneh po objavi sklica.
Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku
300. člena ZGD naj delničarji posredujejo
pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po
objavi sklica.
Kapela,
Vinogradništvo in vinarstvo d.d.
Uprava
Milena Rajk, univ. dipl. ekon.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 5753/2007
Os-6097/10
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog VLS
computers d.o.o., Efenkova 61, Velenje, ki
ga zastopa BREMIS d.o.o., Cesta Františka
Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 112/94 z dne
19. 5. 1994, ki sta jo sklenila Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Župančičeva 6, Ljubljana, ki ga je zastopal
minister dr. Slavko Gaber in za podpis te pogodbe pooblastil ravnatelja Centra srednjih
šol Velenje Petra Robido, kot prodajalec in
Projekting d.o.o. Velenje, Efenkova 61, ki
ga je zastopal direktor Dominik Bastič kot
kupec in
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7.
1995, ki sta jo sklenila Projekting d.o.o. Velenje, Efenkova 61, ki ga je zastopal v.d.
direktorja Igor Lempl kot prodajalec in Trimo
d.d., Prijateljeva 12, Trebnje, ki ga je zastopala direktorica Tatjana Fink, kot kupec.
Predmet obeh pogodb so bili poslovni
prostori v stolpiču C v kompleksu dijaškega
doma Centra srednjih šol Velenje na Efenkovi 61, in sicer prostori št. 207-210, 215,
217 in 218 v neto koristni površini 207,29 m2
in del hodnika v neto koristni površini 7 m2, s
pravico užitka sorazmernega dela zemljišča,
na katerem stoji poslovna stavba, pravico
uživanja funkcionalnega zemljišča ter trajno
pravico souporabe skupnih delov in skupnih
naprav zgradbe.
Pri nepremičnini, ki je sedaj vpisana v
zemljiški knjigi tukajšnjega sodišča v vl. št.
3226/32 (32.E – poslovni prostor št. C12, v
izmeri 73 m2 v 2. nadstropju stavbe št. 3160),
k.o. Velenje in je v lasti Republike Slovenije
do celote, se zahteva vknjižba lastninske

pravice za pravno osebo: VLS computers
d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje,
matična št.: 5293006 do celote (1/1).
Pri nepremičnini, ki je sedaj vpisana v
zemljiški knjigi tukajšnjega sodišča v vl. št.
3226/35 (35.E – poslovni prostor št. C15, v
izmeri 21,21 m2, v 2. nadstropju stavbe št.
3160), k.o. Velenje, in je v lasti Republike
Slovenije do celote, se zahteva vknjižba lastninske pravice za pravno osebo: VLS computers d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, matična št.: 5293006 do 498/1000.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini citiranih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist VLS
computers d.o.o.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 29. 9. 2010
Dn 1753/2010
Os-6098/10
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ratislava Rastka Tepine, Strmov 7, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 11. 1992, sklenjene med Zavodom
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, in
kupcem Marto Tepina, Gasilska 11a, Kranj,
za enosobno stanovanje, št. 10, s kletjo, v
večstanovanjskem objektu, Cesta 1. maja
65, Kranj, označenem z ident. št. 10.E, vpisanem v podvl. št. 404/10, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Ratislava Rastka Tepine, Strmov 7, Kranj,
roj. 26. 8. 1959.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2010
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