
SPREMEMBA DELEŽA VREDNOSTNIH PAPIRJEV ČLANOV UPRAVE IN 
NADZORNEGA SVETA V KAPITALU IZDAJATELJA 
 
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev 
(ZTVP-1, Uradni list št. 51/06, UPB2) družba Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26, Celje, 
objavlja naslednje sporočilo: 
 
Po sklepu Skupščine Cinkarne Celje d.d. z dne 16.5.2007 je bil opravljen nakup delnic 
Cinkarne Celje za nagrade upravi in nadzornemu svetu: 
 

1. Dne 12.7.2007 predsedniku uprave Tomažu Benčini 102 delnici v skupni vrednosti 
17.850,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 383 delnic, kar predstavlja 0,0471% delež v 
kapitalu družbe. 

2. Dne 13.7.2007 članici uprave Nikolaji Podgoršek Selič 67 delnic v skupni vrednosti 
11.725,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 308 delnic, kar predstavlja 0,0378 % delež 
v kapitalu družbe. 

3. Dne 13.7.2007 članu uprave, delavskemu direktorju Marku Cvetku 20 delnic v skupni 
vrednosti 3.500,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 31 delnic, kar predstavlja 0,0038% 
delež v kapitalu družbe. 

4. Dne 11.7.2007 predsednici nadzornega sveta Mateji Vidnar 35 delnic v skupni 
vrednosti 6.125,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 48 delnic , kar predstavlja 
0,0059% delež v kapitalu družbe. 

5. Dne 16.7.2007 članu nadzornega sveta Oskarju Kocijanu 13 delnic, v skupni vrednosti 
2.320,50 €, ki ima po sklenitvi tega posla 13 delnic, kar predstavlja 0,0016% delež v 
kapitalu družbe. 

6. Dne 16.7.2007 članici nadzornega sveta Jožici Tominc 14 delnic, v skupni vrednosti 
2.450,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 14 delnic, kar predstavlja 0,0018% delež v 
kapitalu družbe. 

7. Dne 16.7.2007 članu nadzornega sveta Miranu Jurkošku 14 delnic, v skupni vrednosti 
2.471,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla14 delnic, kar predstavlja 0.0018% delež v 
kapitalu družbe 

8. Dne 16.7.2007 članu nadzornega sveta Miranu Špeglu 14 delnic v skupni vrednosti 
2.450,00 €, ki ima po sklenitvi tega posla 14 delnic, kar predstavlja 0,0018% delež v 
kapitalu družbe. 

9. Dne 11.7.2007 članu nadzornega sveta Marinu Žagarju 25 delnic, v skupni vrednosti 
4.375,00 €, ki je imel po sklenitvi tega posla 25 delnic , kar predstavlja 0,0031% 
deleža v kapitalu družbe. Dne 16. 7. 2007 je Marin Žagar prodal 25 delnic Cinkarne 
Celje, v skupni vrednosti 4.375,00 €, tako, da po sklenitvi tega posla nima delnic 
Cinkarne Celje. 

 
To obvestilo bo objavljeno dne 19.07.2007 tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si 
in bo dosegljivo leto dni. 
 

                                                                                                             Uprava družbe 


