
ZAPISNIK 

REDNE LETNE SKUPŠČINE 

ZDRUŽENJA AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH AVTORSKIH PRAVIC 

SLOVENIJE, k.o. 

Datum: 14.7.2022 

Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana 

matična številka: 5982839000 

davčna številka: 93005423 

Redna letna skupščina društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih 

pravic Slovenije, k. o. (v nadaljevanju: ZAMP) je bila sklicana v četrtek, 14.7. 2022, ob 

11.00 uri v dvorani Društva univerzitetnih profesorjev, Reber 11, 1000 Ljubljana. 

Skupščine se je na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o kolektivnem upravljanju 

avtorskih in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) udeležila 

tudi pooblaščenka Urada RS za intelektualno lastnino, gospa Daniela Knez. 

Skupščina je bila sklicala z objavo sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) dne 29. 6. 2022 in z 

objavo sklica in gradiva na spletni strani društva (www.zamp-zdruzenje.si/ 

aktualno/novice/vabilo-na-skupscino-zdruzenja-zamp-2.html) dne 30. 6. 2022. Besedilo 

objave sklica je priloženo temu zapisniku. Pooblastila za zastopanje in druga dokazila o 

sklicu hrani Združenje ZAMP. Seznam udeležencev je priložen temu zapisniku. 

Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev. 

Za skupščino je bil predlagan naslednji dnevni red: 

l. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

skupščine

2. Obravnava Poročila Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2021

3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto

2021, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o

nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za

leto 2021 s poročilom revizorja

4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu in obravnava

predloga Finančnega načrta za leto 2022

S. Imenovanje revizorja za obdobje poslovnih let 2022 - 2024
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AD 1: OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTAVUANJE SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH 
TELES SKUPŠČINE 

Ob 11:01 je poslovodja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, ugotovila, da ni prisotna večina 
članov in v skladu z 9. odstavkom 16. člena Statuta društva ZAMP - Združenja avtorjev in 
nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k. o., z dne 19. 10. 2017 (v 
nadaljevanju: Statut) odložila začetek skupščine za 15 minut. 

Ob 11:16 je nato mag. Barbara Pogačnik otvorila zasedanje skupščine ZAMP. Prisotne je 
seznanila, da ob 11:01 skupščina ni bila sklepčna, ker ni bila navzoča polovica rednih 
članov, saj lahko po določbi 9. odstavka 16. člena Statuta skupščina veljavno odloča, če je 
navzočih vsaj polovica članov. če na začetku seje skupščine ni prisotnih več kot polovica 
članov ali njihovih pooblaščencev, se seja nadaljuje čez 15 minut in v tem primeru 
skupščina lahko odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov. 

Ker je bilo ob 11:16 uri navzočih več kot 10 članov, je mag. Barbara Pogačnik razglasila, da 
lahko skupščina veljavno odloča. Ugotovila je, da je na skupščini prisotnih 13 rednih članov 
in podanih 20 pooblastil rednih članov, skupno torej 33 glasov. 

Mag. Barbara Pogačnik je opozorila, da je predlagana overiteljica zapisnika Julija Potrč 
Šavli zbolela za virusom COVID-19 in se zato ni mogla udeležiti skupščine. Predlagala je, 
da se namesto nje za overiteljico zapisnika imenuje mag. Ano Marijo Lamut. 

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe: 

Sklep št.1: 

Sklep št. 2: 

Sklep št. 3: 

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. 

Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnik Mitja Bartenjev. 

Za zapisnikarja se imenuje Aljaž Čoko. 

Za overite/jici zapisnika se imenujeta 1. Julija Potrč Šavli in 2. Dušanka 
Zabukovec. 

Za preštevalca glasov se imenuje dr. David Nedeljkovic. 

Poslovodja vsled višje sile predlaga spremembo drugega odstavka sklepa 
št. 3 v delu, ki se nanaša na imenovanje overiteljice zapisnika Julije Potrč 
Šavli, in sicer, da se namesto nje za overiteljico imenuje mag. Ano Marijo 
Lamut. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 1 
in ugotovila sklepčnost skupščine. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 2 
in potrdila da se za predsedujočega skupščine imenuje odvetnik Mitja Bartenjev. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 3 
in potrdila ostale predlagane organe skupščine. 

Poslovodja Združenja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, je nato besedo predala 
imenovanemu predsedniku skupščine, odvetniku Mitji Bartenjevu, ki je ugotovil, da 
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seznam udeležencev izkazuje, da je skupščina po 9. odstavku 16. člena Statuta sklepčna. 

Predsednik skupščine je udeležence obvestil, da je iz seznama navzočih razvidna udeležba 

(osebno ali po pooblaščencih) 13 članov društva, ki imajo skupaj 33 glasov. Predsednik 

skupščine je podpisal seznam udeležencev in obvestil navzoče, da ga imajo lahko ves čas 

trajanja skupščine na vpogled. 

Predsednik skupščine je v zvezi z vodstvom skupščine navzočim članom pojasnil tudi nekaj 

procesnih pravil. Za veljaven sprejem sklepov je potrebna večina na skupščini navzočih z 

glasovalnimi pravicami. Dodal je še, da ima pri vsaki točki dnevnega reda najprej besedo 

poročevalec, ki predstavi predlagani sklep, nato sledi razprava, v kateri ima vsak na voljo 

2 minuti. Opozoril je tudi na to, da se bo ob vsaki točki sklep predstavilo in ga predlagalo 

v sprejem skupščini ter da bosta razprava in sklepanje o točki dnevnega reda z razglasitvijo 

izida glasovanja o sklepu končana. 

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA 
LETO 2021 

Predsednik skupščine je predsednika Nadzornega odbora dr. Davida Nedeljkovica zaprosil 

za predstavitev predlaganega sklepa o seznanitvi skupščine s Poročilom Nadzornega 

odbora o Letnem poročilu, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na 

spletni strani društva. 

Gospod David Nedeljkovič je predstavil poročilo Nadzornega odbora o Letnem poročilu za 

leto 2021, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani 

društva. Opisal je delovanje Nadzornega odbora na osmih sejah in pojasnil, da Letno 

poročilo Združenja ZAMP za leto 2021 obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja 

ZAMP v letu 2021. 

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve Poročila 

Nadzornega odbora o Letnem poročilu. K razpravi se ni prijavil nihče. 

Predsedujoči skupščini je dal na glasovanje predlog poslovodstva Združenja ZAMP 

skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

Sklep št. 4: Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu 

za leto 2021, ki je objavljeno v gradivu za skupščino. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 4, 
da je seznanjena s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2021, ki je 
objavljeno v gradivu za skupščino. 

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA 
ZAMP ZA LETO 2021, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV 
NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN 
SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2021 S POROČILOM 
REVIZORJA 

V tretji točki dnevnega reda je predsednik skupščine besedo ponovno predal predsedniku 

Nadzornega odbora g. Davidu Nedeljkovicu, ki je podrobno predstavil Poročilo 

Nadzornega odbora o delu v letu 2021. Pojasnil je, da je imel Nadzorni odbor v lanskem 

letu osem sej. Leto 2021 je zaznamoval iztek mandata Nadzornega odbora v prejšnji 
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sestavi in oblikovanje novega Nadzornega odbora, ki sedaj deluje v novi sestavi. Nadzorni 

odbor je v letu 2021 poleg finančnega delovanja Združenja ZAMP spremljal tudi 

organizacijski vidik in kadrovski vidik delovanja Združenja ZAMP. 

Poslovodja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, je pojasnila, da Letno poročilo za leto 2021 še 

ni natisnjeno in prisotne obvestila, da bodo udeleženci Letno poročilo za leto 2021 v fizični 

oz. natisnjeni obliki lahko prejeli po pošti na običajni naslov, evidentiran v evidenci članov, 

razen če po koncu zasedanja skupščine pri sodelavki sporočijo naslov, na katerega naj se 

jim ga pošlje, oziroma izrecno izrazijo željo, da naj se jim letnega poročila ne pošilja. 

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila 

Nadzornega odbora v letu 2021. K razpravi se ni prijavil nihče. 

Predsedujoči skupščini je dal na glasovanje predlog poslovodstva Združenja ZAMP 

skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 

Sklep št. S: Skupščina se seznani s Poročilom o delovanju Nadzornega odbora 

Združenja ZAMP za leto 2021, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja 

ZAMP za poslovno leto 2021. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. S, 

da je seznanjena s poročilom o delovanju Nadzornega odbora v letu 2021. 

Sklep št. 6: Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov 

Nadzornega odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu 

ZKUASP, ki so sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno 

leto 2021. 

Skupščina je s 33 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 6, 

da je seznanjena s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov Nadzornega 

odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del 

Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2021. 

Predsednik skupščine je ob 11:32 ugotovil, da je prisotnih 34 glasov, saj je pristopil še en 

član. 

Predsednik skupščine je zaprosil poslovodjo, mag. Barbaro Pogačnik, da predstavi poročilo 

o delu poslovodstva v letu 2021 in revidirano Letno poročilo za leto 2021. Ob 25. obletnici

pridobitve dovoljenja za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je mag. Barbara

Pogačnik uvodoma na kratko predstavila zgodovino upravljanja z Dovoljenjem Urada za

intelektualno lastnino, ki ga je Združenje ZAMP pridobilo leta 1998. Opisala je

najpomembnejše pravice, ki jih je Združenje ZAMP na podlagi dovoljenja pridobilo.

Predstavila je graf gibanja skupno zbranih avtorskih honorarjev od pridobitve dovoljenja

dalje. Predstavila je tudi letošnja pričakovanja glede zbranih avtorskih honorarjev.

Pojasnila je, da zadnji dve leti trajajo pogajanja za nov sporazum z RTV, pojasnila nihanja

prihodkov na področju sekundarnega radiodifuznega oddajanja in v zadnjih dveh letih

novopridobljeni vir prihodkov iz naslova nadomestil za privatno kopiranje na prazne

nosilce zvoka in slike, ki jih zbira Društvo Kopriva k. o .. Predstavila je prisotnega člana,

g. Ludvika Bagarija, ki je tudi član Nadzornega odbora Društva Kopriva k. o., in povedala,

da lahko prisotni nanj naslovijo tudi kakšno vprašanje. G. Ludvik Bagari je povedal, da je

sodni postopek Združenja SAZAS k. o. v zvezi z dovoljenjem za zbiranje nadomestil iz
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praznih nosilcev zvoka in slike, podeljenim Društvu Kopriva k. o., že skoraj zaključen, ter 

da je bil po njegovem mnenju nepotreben, saj je imetnikom pravic zgolj povzročil stroške. 

Mag. Barbara Pogačnik je pojasnila, da je g. Kristian Hren, predstavnik Združenja ZAMP v 

Nadzornem odboru Društva Kopriva k. o., postal predsednik Nadzornega odbora Društva 

Kopriva k. o„ G. Ludvik Bagari je povedal, da so z delom g. Kristiana Hrena v tej vlogi zelo 

zadovoljni. 

Nato je mag. Barbara Pogačnik izčrpno predstavila poročilo poslovodstva in revidirano 

Letno poročilo za leto 2021. Predstavila je vpliv zaprtja lokalov zaradi epidemije COVID-19, 

kot je občuten padec prihodkov iz sekundarnega radiodifuznega oddajanja malih 

uporabnikov, in pojasnila, da je ta primanjkljaj nadomestila rast prihodkov iz drugih virov. 

Predstavila je, kolikšen je delež delitvene mase v razmerju do stroškov, ki jih za delovanje 

potrebuje kolektivna organizacija. Predstavila je tudi strukturo stroškov, med katerimi 

največji delež predstavljajo stroški dela, in sicer zaradi zaposlitve glavnega tajnika 

Združenja ZAMP in honorarne zaposlitve skrbnice repertoarja. Opisala je, da so del 

stroškov predstavljali tudi nakup osnovnih sredstev in stroški informacijskega sistema. 

Izpostavila je ambicijo, da bi v prihodnje Združenje ZAMP še več vlagalo v informacijski 

sistem, ki je temelj dobrega delovanja vsake kolektivne organizacije. 

Povedala je, da je Združenje ZAMP v septembru 2021 prvič vzpostavilo tudi lastno službo 

nadzornikov uporabe, ki preverja, ali imajo mali uporabniki sklenjene ustrezne pogodbe, 

ki jim podeljujejo licenco za uporabo avtorskih del. 

Predsednik skupščine je ob 12:03 ugotovil, da je prisotnih 33 glasov, saj je odšla članica 

Tadeja Petrovčič Jerina. 

Predsednik skupščine je ob 12:10 ugotovil, da je prisotnih 32 glasov, saj je odšel član 

Ludvik Bagari. 

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede poročila poslovodstva in 

revidiranega Letnega poročila Združenja ZAMP. K razpravi se ni prijavil nihče. 

Predsedujoči skupščini je dal na glasovanje predlog poslovodstva Združenja ZAMP 

skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

Sklep št. 7: Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano 

Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2021, ki je objavljeno v gradivu za 

skupščino. 

Skupščina je z 32 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 7, 
da je seznanjena s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo 
Združenja ZAMP za leto 2021, ki je objavljeno v gradivu za skupščino. 

AD 4: POROČILO POSLOVODSTVA O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZAMP V TEKOČEM 
LETU IN OBRAVNAVA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 

Predsednik skupščine je prešel na četrto točko dnevnega reda, v kateri je besedo predal 

mag. Barbari Pogačnik, ki je predstavila poročilo poslovodstva o delovanju Združenja 

ZAMP v tekočem letu. Predstavila je tudi predlog Finančnega načrta za leto 2022. Finančni 

načrt za leto 2022 so prisotni prejeli na skupščini. 
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G. David Nedeljkovič je izpostavil, da je potrebno ob branju Finančnega načrta za leto 2022

upoštevati, da bo zaradi prestrukturiranja pogodbe s poslovodjo struktura stroškov

nekoliko drugačna. Izpostavil je, da je v organizacijskem smislu še nekaj prostora za

izboljšave, želeli bi si organizacije skupščine najpozneje v mesecu juniju.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede poročila o delu 

poslovodstva in predlogu Finančnega načrta za leto 2022. 

Predsedujoči skupščini je dal na glasovanje predlog poslovodstva Združenja ZAMP 

skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

Sklep št. 8: Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva o delovanju Združenja 

ZAMP v tekočem letu in potrdi Finančni načrt za leto 2022. 

Skupščina je z 32 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in O glasovi PROTI potrdila sklep št. 8, 

da je seznanjena s poročilom poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu 

in potrjuje Finančni načrt za leto 2022. 

AD S: IMENOVANJE REVIZORJA ZA OBDOBJE REVIZIJE POSLOVNIH LET 2022 - 2024 

Predsednik skupščine je besedo predal poslovodji, mag. Barbari Pogačnik, ki je pojasnila, 

da so bile z iztekom veljavne pogodbe za obvezno revizijo poslovanja pridobljene štiri 

ponudbe revizijskih družb: DELOITTE REVIZIJA d. o. o., ERNST & YOUNG d. o. o., GM 

REVIZIJA, d. o. o. ter PRIME AUDIT, d. o. o. 

Uvodoma je pojasnila, da je bila lansko leto na pobudo člana Združenja ZAMP pridobljena 

ponudba uveljavljene revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o. Tedanja pogodba z 

revizijsko družbo GM revizija d. o. o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana, je bila 

veljavna za revidiranje poslovnih let 2019, 2020 in 2021, zato je skupina članov Združenja 

ZAMP predlagala, da se obstoječo pogodbo z družbo GM revizija d. o. o. prekine in se 

sprejme ugodnejšo ponudbo, in sicer za novo triletno obdobje poslovnih let 2021-2023. 

Pojasnila je, da je Združenje ZAMP nato preverilo pravila pri Agenciji za javni nadzor nad 

revidiranjem, pri čemer je ugotovilo, da so tveganja ob predčasni prekinitvi pogodbe 

prevelika, zato lansko leto sklep glede imenovanja revizorja ni bil sprejet. Z letom 2022 se 

je iztekla triletna pogodba z družbo GM revizija d. o. o., zato mora skupščina v skladu z 

zakonskimi zahtevami imenovati novega revizorja. 

Mag. Barbara Pogačnik je predstavila pridobljene ponudbe štirih revizijskih družb in jih 

medsebojno primerjala. Cene so se v primerjavi s prejšnjimi leti pri vseh ponudnikih 

nekoliko ali celo znatno dvignile. Pojasnila je, da se po podrobnem pregledu vseh ponudb 

poslovodstvu zdi ponudba družbe PRIME AUDIT d. o. o. najprimernejša. 

Glavni tajnik Tomaž Lajovic je opisal, kako je potekalo dogovarjanje z družbo PRIME AUDIT 

d. o. o. in da gre za novejšo revizorsko družbo, ki pa ima dobra priporočila. Ustanovil jo je

bivši direktor revizije pri revizijski družbi PricewaterhouseCoopers d. o. o., ki je pred tem

kot pooblaščeni revizor deloval tudi v okviru revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o.

Predstavil je, da je ponudba cenovno primerljiva z dosedanjo pogodbo, ki jo je Združenje

ZAMP imelo sklenjeno z družbo GM revizija d. o. o.

G. David Nedeljkovič je pojasnil, da je zamenjava revizijske družbe dobrodošla, saj se

občasne spremembe ustaljenih praks na vseh področjih velikokrat dobro izkažejo.

Občasne spremembe razkrijejo, kje je prostor za izboljšave v primerjavi z dotedanjo stalno

prakso in kje je bila prejšnja praksa ustrezna.
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Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede imenovanja revizorja za 
obdobje revizije poslovnih let 2022 - 2024. K razpravi se ni prijavil nihče. 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog poslovodstva Združenja ZAMP skupščini, da 
sprejme naslednji sklep: 

Sklep št. 9: Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družbo 

PRIME AUDIT d. o. o., Trg Pohorskega bataljona 1A, 1412 Kisovec. 

Skupščina je z 32 glasovi ZA, O vzdržanimi glasovi in z O glasovi PROTI potrdila sklep št. 

10, da se za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje družbo PRIME 

AUDIT d. o. o., Trg Pohorskega bataljona lA, 1412 Kisovec. 

Na koncu je predsednik skupščine navzoče vprašal, ali ima kdo od njih kakršno koli 
pripombo na vodenje skupščine. Ker pripomb ni bilo, je predsednik skupščine ugotovil, da 
je s peto točko dnevni red izčrpan in zasedanje zaključil ob 12:46 uri. 

<vt 
Predsednik skupščine: Mitja Bartenjev 

Zapisnikar: Aljaž Čoko 

Overiteljici: Ana Marija Lamut 
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SEZNAM PRISOTNIH ČLANOV NA SKUPŠČINI ZAMP 14.7.2022 

zap.št. ime in priimek naslov podpis st. pooblaščenec-·-·-·
1 Tomaž Lajovic Kosovelova ulica 27, 1000 Ljubljana \I�-�,-: � 
2 \ j (V Darja Dominkuš Inkret 

3 Cene Hawlina Lipica 7, 4220 Škofja Loka ril 
� 

(i') Maruša Vidic Hawlina 4

5 (1"') Nace Hawlina 

6 {0 Peter Hawlina 

7 Kirn Komljanec Gradaška 16, 1000 Ljubljana (\ 1

8 Ana Marija Lamut Dolenjska cesta 120, 1000 Ljubljana lcl�. (1)

9 Maja Lihtenvalner Frankopanska 26, 1000 Ljubljana \ti4l ' � (i) 
1') 10 Mojca Bogataj

11 (D Tatjana Cestnik 

12 .I 
1) Tina Mlakar Grandošek 

13 Bar.bara Mueller Adamičeva 12, 1000 Ljubljana 01') / {1J 
14 Dav.id Nedeljkovic Cesta v Mestni log S, 1000 Ljubljana J:U/1/Y � 
15 Polpna Pečovnik Kopač Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana � /Y'----- '(f) 

✓ 

(L, 16 Ana Barič Moder

17 Luka Kopač 

18 1) Darinka Kozinc

19 Barbara Pogačnik Močnikova 6, 1000 Ljubljana ��-�✓ (0 
20 � _y /1/ i) Mateja Bizjak Petit

21 w Zalka Drglin 

22 Tea Hvala 

23 � SaŠ:a Jerele

24 Peter Kuhar 

25 ,1) Tanja Petrič

naslov

Zvonarska 7, 1000 Ljubljana 

Frankovo naselje 45, 4220 Škofja Loka 

Frankovo naselje 45, 4220 Škofja Loka 

Lipica 7, 4220 Škofja Loka 

Pod gozdom 7, 4201 ZG . Besnica 

Smoletova ulica 12b, 1000 Ljubljana 

Rimska 7, 1000 Ljubljana 

Celovška cesta 122, 1000 Ljubljana 

Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana 

Med ogradami 37, 5250 Solkan 

4, Place des noyers, 51430 Tinqueux 
l..-

Križevniška ulica 7, 1000 Ljubljana 
� 

Mostaniška cesta 37, 5282 Cerkno 

Celovška cesta 106, 1000 Ljubljana C-, 
C... 

Mala vas 23 b, 1000 Ljubljana 
-
'--

Livadna ulica 32, 2000 Maribor 

podpis pooblaščenca
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26 

27 

28 

29 

30 Dušanka Zabukovec Tržaška 45, 1000 Ljubljana \]),)_� 
31 J)an(eftt /č.NR UIZ�) L. no.Alif. or

,.i� 1 
32 SčaVl<O Pllcf L }?_Xl/"(Uitt \/'> /v'-C, t?re 1,)L /l--11 . /� / 

' ✓L - , I Uit:>) r t I'-" / /V 

VG,,., /1 33 -- - ,...,.. ..,. '-..- ..... ·r, �I 

34 (..Ud'1tt'�/o(J 0t?•dca�c1cA >1 , LJ ;g!. 
35 i lr�J A J{:;-.e./.AJ; ,P,s:-TMVC) C 1 �lJ.cN,w,..;; l2 1 JI W/u)w
36 � { 'HON,4 �1t,'7/� v��11��lVF(_ � � 

13,oJLlS W l�oVc( J-Vt1 t-\Tec 1 

37 

38 
Ml ')JI }r (Pl-l N,,,+- CI-'{ 1 L� &r1,{,,, / J;;z."', -

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

so 

51 

52 

53 

r{') Julija Potrč Šavli

()-)' Jasmina Rihar 

Veronika Simoniti 

(i') Janja Vidmar

čb 
♦ 

-

(!L' 
f7L 
7'1„ 

-j 2) &-< ;111, �;

�4 url M10'b
�� ott ,1;2_.05

32. ol A?-.,fO 

UI. Goce Delčeva 74, 1000 Ljubljana 

Pristava 19, 1355 Polhov Gradec L--
,, 

Javorjev drevored 9, 1000 Ljubljana -_ 
l---

Vinarska ulica 7A, 2000 Maribor 
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V Ljubljani, 14.julija 2022 


	SKM_bizhub_22072011420.pdf
	SKM_bizhub_22071917070.pdf



