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KAZALO - zbirni list objav

Stran

TERME MARIBOR

  12.07.2012  Delavska enotnost   Stran:  11 SLOVENIJA

Naslov:Kongres SGiT nam bo prinesel nov zagon?

Vsebina:Pogovor s predsednikom SGiT Slovenije Kristjanom Lasbaherjem

Avtor:Tomaž Kšela

Rubrika, Oddaja:/ Žanr:Poročilo Naklada:

Gesla:TERME MARIBOR

  13.07.2012  www.ljse.si   Termin: SLOVENIJA

Naslov:NOVA KBM, d.d., Maribor

Vsebina:

Avtor:/

Rubrika, Oddaja: Žanr:Spletni članek Naklada:

Gesla:HOTEL HABAKUK

  13.07.2012  www.ljse.si   Termin: SLOVENIJA

Naslov:NOVA KBM, d.d., Maribor

Vsebina:

Avtor:/

Rubrika, Oddaja: Žanr:Spletni članek Naklada:

Gesla:HOTEL HABAKUK

  14.07.2012  Večer   Stran:  10 SLOVENIJA

Naslov:Od kresa do kresa

Vsebina:Minuli torek so v mariborskem hotelu Piramida postavili na ogled več kot sto likovnih del
z osmih tematskih taborov v okviru projekta Artas Sonje in Rada Jeriča s kulturne
kmetije Soraj na Vukovju nad Pernico.

Avtor:SREČKO NIEDORFER

Rubrika, Oddaja:Kultura Žanr:Poročilo Naklada:43000

Gesla:HOTEL PIRAMIDA

  15.07.2012  Radio Maribor MM1   Termin:  12:00:00 SLOVENIJA

Naslov:Maribor in Ptuj sta zaradi evropske prestolnice kulture vse bolj zanimiva za turiste

Vsebina:Za nami je dobra polovica leta in kot smo že poročali, sta Maribor in Ptuj zaradi
evropske prestolnice kulture vse bolj zanimiva za turiste. Predvsem tujci od aprila, pa
tudi domači gostje, zelo radi zaidejo tudi na kopališča, oziroma zdravilišča, ki se lahko,

Avtor:Dejan Rat

Rubrika, Oddaja:Mariborski feljton Žanr:Dialogizirano Naklada:

Gesla:TERME MARIBOR, DARJA SLIVNJAK
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Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org, www.m1g.infoStran

  16.07.2012  Finance   Stran:  7 SLOVENIJA

Naslov:Je aretacija Vladimirja Voduška Vegradov okostnjak? Hilda Tovšak zanika povezave

Vsebina:Policisti tiskovno konferenco z uradnimi pojasnili o preiskavi napovedujejo za danes.

Avtor:Jaka Elikan, Ksenija Koren

Rubrika, Oddaja:Dogodki in ozadja Žanr:Poročilo Naklada:16000

Gesla:TERME MARIBOR

  16.07.2012  www.zurnal24.si   Termin: SLOVENIJA

Naslov:Vodušek za zapahi zaradi Rimskih term?

Vsebina:

Avtor:S. D.

Rubrika, Oddaja: Žanr:Spletni članek Naklada:

Gesla:TERME MARIBOR

2
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SLOVENIJA

12.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje: 322.76

Žanr: Poročilo

Avtor: Tomaž Kšela Rubrika, Oddaja: /

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!3

Kongres SGiT nam bo prinesel nov zagon?

Delavska enotnost

http://e-clip.pressclip.si/ECLIP/showarticle.php?ART=4343239


In compliance with the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, the
Management Board of Nova KBM d.d. street Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, herby convene the
22th Shareholder?s Assembly Meting of Nova KBM d.d., to be held on Tuesday 14 Avgust 2012, at
10.00 hours in Conference Hall Minarik, Hotel Habakuk, Pohorska str. 59, Maribor.
On the day of the call of the Shareholders? Meeting, the Bank has 39,122,968 ordinary registered
no par value shares outstanding. According to the law, each ordinary share entitles its owner to
one vote at the Shareholders? Meeting. On the day of the call of the Shareholders? Meeting, the
Bank does not hold any treasury (its own) shares; however, on the day of the call of the
Shareholders? Meeting, Poštna banka Slovenije d.d., a member of the Nova KBM Group, holds
136,000 ordinary registered no par value shares of Nova KBM d.d.
The materials for the Shareholders? Meeting, including resolution proposals with explanations, a
clean copy of the Bank?s Articles of Association as well as other materials referred to in the second
paragraph of Article 297(a) of the Companies Act (ZGD-1), will be available for inspection at the
headquarters of Nova KBM d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, from the date of publishing the
call until the day of the Shareholders? Meeting, each working day between 10:00 a.m. and 1:00
p.m., as well as on the Bank's website at www.nkbm.si. The call of the Shareholders? Meeting,
resolution proposals with explanations and other materials are also published on the website of the
Ljubljana Stock Exchange (http://seonet.ljse.si) and on the website of the Warsaw Stock Exchange
(http://gpw.pl/root_en).
Disclaimer: All announcements in English language are only for information purposes!The
information of this announcement will be available on the official web site of the company Nova
KBM, d.d., Maribor, Slovenia, www.nkbm.si, at least 5 years from the date of the announcement.
Attachment: The 22th Shareholder?s Assembly Meeting of Nova KBM d.d.Management board of
Nova KBM d.d.

SLOVENIJA

13.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje:

Žanr: Spletni članek

Avtor: / Rubrika, Oddaja:

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!4

NOVA KBM, d.d., Maribor

www.ljse.si

http://seonet.ljse.si/?doc_id=49100

http://seonet.ljse.si/?doc_id=49100


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe
Nova KBM d.d. Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, sklicuje 22. sejo skupščine delničarjev družbe, ki
bo v torek, dne 14. avgusta 2012, ob 10.00 uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59,
Maribor.
Na dan sklica skupščine ima banka 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z
zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica
skupščine banka sicer nima lastnih delnic, vendar pa je Poštna banka Slovenije d.d. ? bančna
Skupina Nove KBM na dan objave sklica skupščine lastnik 136.000 navadnih imenskih kosovnih
delnic Nove KBM d.d.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, čistopisom statuta in drugimi
gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu
banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva
zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.nkbm.si. Sklic
skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh
Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si) in spletnih straneh Warsaw Stock Exchange
(http://gpw.pl/root_en).
V prilogi je pripet dnevni red s predlogi sklepov.
To sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 13. julija 2012
naprej.Uprava Nove KBM d.d.

SLOVENIJA

13.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje:

Žanr: Spletni članek

Avtor: / Rubrika, Oddaja:

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!5

NOVA KBM, d.d., Maribor

www.ljse.si

http://seonet.ljse.si/?doc_id=49099

http://seonet.ljse.si/?doc_id=49099
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43000SLOVENIJA

14.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje: 156.39

Žanr: Poročilo

Avtor: SREČKO NIEDORFER Rubrika, Oddaja: Kultura

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!6

Od kresa do kresa

Večer

http://e-clip.pressclip.si/ECLIP/showarticle.php?ART=4349919


DARINKA ČOBEC: Za nami je dobra polovica leta in kot smo že večkrat poročali, sta Maribor in Ptuj
zaradi evropske prestolnice kulture vse bolj zanimiva za turiste. Predvsem tujci, od aprila pa tudi
domači gostje, zelo radi zaidejo tudi na kopališča, oziroma zdravilišča, ki se lahko, kljub
gospodarski krizi, tudi letos pohvalijo z dobrim obiskom.

DEJAN RAT: Medtem ko se domačini julija odpravijo na slovensko ali hrvaško obalo, morda pa celo
v gore, je v Mariboru videti in slišati veliko tujejezičnih gostov, ki so nad mestom, čeprav večinoma
ostanejo le kakšen dan ali dva, navdušeni.

TURISTKA 1: V Mariboru sem prvič, odpravila sem se na raziskovalni izlet in ugotavljam, kaj vse mi
lahko mesto ponudi. Odpravili pa se bomo tudi na obrobje v naravo. Maribor je zelo lepo mesto,
navdušena sem.

DEJAN RAT: Tako pravijo predstavnice nežnejšega spola, podobnega mnenja pa so tudi gospodje iz
Rusije, ZDA in Nemčije. Tamari Zupanič Čučnik so povedali, da je Maribor lep, ljudje prijazni,
vreme pa odlično. Obiskovalec iz Avstrije, ki se je v Mariboru ustavil le za nekaj ur je dejal, da je
mesto izjemno zanimivo in da si lahko vse pomembne turistično-zgodovinske točke ogledaš v nekaj
urah. Zaželel si je tudi vodenja po mestu v nemškem jeziku, a so mu dejali, da to v prihodnje žal ni
mogoče. Zato se je na ogled mesta, ki kot pravi ni preveliko, odpravil na lastno pest. Kljub
nekaterim pomanjkljivostim, ki jih je treba odpraviti, je Maribor, kot kaže, turistično vse bolj
privlačen. Ne glede na gospodarsko krizo, se je, statistično gledano, število gostov povišalo. Slednji
pa povprašujejo po eno do tridnevnem bivanju v mariborskih hotelih, oziroma različnih prenočiščih
v okolici mesta. Darja Slivnjak iz Term Maribor:

DARJA SLIVNJAK (Terme Maribor): V šestih mesecih smo v Termah Maribor naredili dva procenta
več nočitev kot v lanskem prvem polletju, junij je bil bistveno boljši, vem da v celi destinaciji, tako
tudi v naših hotelih. Tudi letošnji maj je bil kar dober napram lanskemu, če te primerjave delamo.
Kar se tiče poletja, imamo ta trenutek isto število rezervacij za tekoči mesec in za prihodnji mesec,
ker zdaj v bistvu ko je večje povpraševanje s strani turistov, se te rezervacije dogajajo bolj zadnjih
hip. V mesecu juliju bomo spet naredili nekaj več nočitev kot lani, predvsem na račun organiziranih
skupin, ali turističnih ali pa športnih in tudi kulturnih.

DEJAN RAT: Kot dodaja Slivnjakova, se je struktura gostov nekoliko spremenila. V juliju in avgustu
pa so tarča turistov hoteli pod in na Pohorju.

DARJA SLIVNJAK (Terme Maribor): V poletnem času prevladujejo ta trenutek Belgijci, Nizozemci,
Hrvatje, Slovenci, Italijani, v prvem polletju je pa poraslo število nemških gostov, avstrijskih,
italijanskih, nekaj manj pa je glede na situacijo zabeleženih nočitev s strani slovenskih gostov,
hrvaških in srbskih.

DEJAN RAT: Tudi v družbi Sava Turizem, v lasti imajo številne turistične komplekse od Ptuja do
Lendave, so z zasedenostjo hotelov in kopališč zadovoljni, za kar je ?krivo? predvsem zadnje
trimesečje. Predsednik uprave podjetja Sava Turizem Andrej Prebil poudarja, da pritegnejo vse več
gostov iz tujine, od aprila do junija pa so k boljšemu poslovnemu izidu svoj delež dodali tudi gostje
iz Slovenije.

ANDREJ PREBIL (predsednik uprave družbe Sava Turizem): Tako da v prvih treh mesecih smo
beležili padec domačih turistov, je pa res, da v aprilu, maju in juniju beležimo močno rast, 10
odstotno.  To pa je posledica vseh naših ukrepov, akcij in  kjer smo ponudili domačemu gostu
nekoliko več. Tako da lahko ugotovimo, da slovenski trg je nekako stabilen v tem trenutku za nas.
Resda na splošno pada, medtem ko imamo, mislim, šest odstotno rast na tujih trgih.

DEJAN RAT: Z obiskom so zelo zadovoljni tudi v eni izmed šestih destinacij v lasti družbe Sava
Turizem, v ptujskih termah. V juniju se je v zunanjih bazenih kopalo približno 35 tisoč kopalcev,
Grand hotel Primus pa je imel rekordno 75 odstotno zasedenost.

ANDREJ KLASINC (direktor Term Ptuj): Jaz računam, da bo leto 2012, kljub temu, da napovedujejo
še večjo krizo, podobno nekje kot leta 2011, tako da ne govorimo o nekem drastičnem padcu,

12:00:00

SLOVENIJA

15.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje: 5.5

Žanr: Dialogizirano poročilo

Avtor: Dejan Rat Rubrika, Oddaja: Mariborski feljton

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!7

Maribor in Ptuj sta zaradi evropske prestolnice kulture vse bolj

Radio Maribor MM1



Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

 ampak računam, da bi celo mogoče lahko na fizičnih kazalcih vsaj malo zrasli, tako da spet seveda
računamo na dobro zasedenost in več kot 350 tisoč kopalcev v letošnjem letu.

DEJAN RAT: Je optimističen direktor Term Ptuj Andrej Klasinc.

Stran 8
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16000SLOVENIJA

16.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje: 387.85

Žanr: Poročilo

Avtor: Jaka Elikan, Ksenija Koren Rubrika, Oddaja: Dogodki in ozadja

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic

 ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!9

Je aretacija Vladimirja Voduška Vegradov okostnjak? Hilda

Finance

http://e-clip.pressclip.si/ECLIP/showarticle.php?ART=4359480


Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
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Izsiljevanje z informacijami okoli term naj bi neuradno Voduška pahnilo za zapahe, Hilda Tovšak
povezave zanika. Lastnik televizije Vladimir Vodušek in padla gradbena baronica Hilda Tovšak naj
bi bila povezana z Rimskimi termami, katerih lastnik je tudi zreški Unior, kar pa Tovšakova zanika,
pišejo Finance. Prav izsiljevanje z informacijami okoli term naj bi neuradno Voduška pahnilo za
zapahe, dodajajo. Informacije za izsiljevanje Lastnika Rimskih term sta med drugim tako Vegrad
kot Unior, Vegrad pa je terme tudi gradil. Hildo Tovšak in nekdanjega direktorja Rimskih term
Maksa Brečka so celjski kriminalisti lani poleti ovadili zaradi suma goljufije na škodo EU, ki je
prispevala sredstva. Brečko naj bi oktobra 2009 Vegradu izplačal 13 milijonov evrov, čeprav je
podjetje po nekaterih navedbah opravilo le za štiri milijone evrov gradbenih del, po drugih pa za
manj kot milijon.  Zamenjava v NS UniorjaTik pred Voduškovo aretacijo se je od nadzornikov
Uniorja poslovil Karel Kuzman. "Nadzorni svet Uniorja ni bil seznanjen z nikakršnimi informacijami
o izsiljevanju. Nisem odstopil zaradi tega, ampak zato, ker se upokojujem," povezave zanika
Kuzman.  Vegrad je domnevno takrat ponaredil gradbene situacije, ki so bile podlaga za izplačilo.
Rimske terme so v stečaju Vegrada sicer prijavile za 34 milijonov evrov, ki pa jih je stečajna
upraviteljica prerekala. Unior Turizem je v projekt vstopil, ko je iz njega izstopil Saša Baričevič iz
medicinskega centra Barsos. Rimske terme bi morale biti po načrtih prenovljene do leta 2008,
vrata so odprle lani, prenavljali oziroma gradili pa so jih SCT, Vegrad in Nivo Celje. Oktobra lani je
vodenje term od Marjane Novak, ki je šla neuspešno reševat Primorje, prevzela Alenka Iskra iz
Term Maribor.

SLOVENIJA

16.07.2012

Stran

Datum: Stran, Termin:

Naklada: Površina, Trajanje:

Žanr: Spletni članek

Avtor: S. D. Rubrika, Oddaja:

Naslov:

Press CLIPPING d.o.o., tel.: +386 2 25 040 10, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.org
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic
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Vodušek za zapahi zaradi Rimskih term?

www.zurnal24.si

http://www.zurnal24.si/vodusek-za-zapahi-zaradi-rimskih-term-clanek-162350

http://www.zurnal24.si/vodusek-za-zapahi-zaradi-rimskih-term-clanek-162350
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