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Zadeva: Skupščina družbe  

 

Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na 

podlagi določil Zakona o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 17. skupščine 

delničarjev druţbe PIVOVARNA LAŠKO, d. d., ki bo dne 24.6.2011 naslednji  

NASPROTNI PREDLOG 

Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v 

nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 617.488 delnic druţbe PIVOVARNA LAŠKO, d. d. (v 

nadaljevanju druţba), kar predstavlja 7,06 % osnovnega kapitala druţbe, s čimer je izkazan njen pravni 

interes za vloţitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 17. 

skupščine druţbe in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo 

skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi: 

7. točka dnevnega reda – Izvolitev članov nadzornega sveta 

Predlog sklepa: 

» Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno dobo, ki začne teči z dnem izvolitve 

in se izteče z dnem 31. 8. 2013,  izvolita Borut Jamnik in dr. Borut Bratina.« 

Obrazložitev: 

Predlagateljica predlaga, da se namesto predlaganih  kandidatov doc. dr. Simona Čadeţa in Damjana Beliča 

za člana nadzornega sveta druţbe, za mandatno dobo, ki začne teči z dnem izvolitve in se izteče z dnem 31. 

8. 2013, izvolita Borut Jamnik in dr. Borut Bratina. 

Borut Jamnik je  univerzitetni diplomiran inţenir matematike. Je  predsednik uprave Kapitalske druţbe, d. d., 

in  ima dolgoletne izkušnje z delom v nadzornih svetih. Med drugim je  bil  član nadzornega sveta druţb 
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Krka, d. d., Lesnina, d. d., NLB, d. d., Ţito, d. d., Luka Koper, d. d., Comet, d. d., Swaty, d. d. Trenutno je 

predsednik nadzornega sveta Zavarovalnica Triglav, d. d. in predsednik Zdruţenja nadzornikov Slovenije.  

 

Borut Bratina je doktor pravnih znanosti in univerzitetni diplomirani ekonomist ter izredni profesor za 

področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je predstojnik 

katedre za gospodarsko pravo in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo. Kot avtor in soavtor je izdal več 

znanstvenih in strokovnih monografij, strokovne in znanstvene članke objavlja v vodilnih slovenskih pravnih 

in poslovnih revijah ter priznanih mednarodnih revijah. Aktivno se udeleţuje domačih in mednarodnih 

konferenc, simpozijev in poslovnih srečanj. Posebej aktivno sodeluje v Zdruţenju članov nadzornih svetov, 

kjer je član upravnega odbora in predsednik izpitne komisije za pridobitev certifikata zdruţenja. Kot član ali 

predsednik nadzornega sveta deluje v več slovenskih gospodarskih druţbah. Sodeloval je v strokovni 

komisiji za pripravo ZGD-1 in je soavtor Velikega komentarja ZGD-1. 

 

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.  

 

Ljubljana, 23. 6. 2011 

 

 

                                                                                   

 

Kapitalska družba, d. d. 

  

Bachtiar Djalil   

član uprave   

 

 


