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Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Miklošičeva 19, in  Kapitalska druţba pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil 

Zakona o gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 13. redne seje 

skupščine delničarjev druţbe Aerodrom Ljubljana d. d., ki bo dne 9. 7. 2009 naslednji  
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V Ljubljani, dne 8. 7. 2009 

 

 

 

 

 

 

I. 
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Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Miklošičeva 19, je imetnica 161.910 navadnih 

kosovnih delnic, Kapitalska druţba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., 

Ljubljana, Dunajska cesta 119, (v nadaljevanju: predlagateljici) pa je imetnica 279.561 

navadnih kosovnih delnic druţbe Aerodrom Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju druţba), kar 

skupaj predstavlja 11,63 % deleţ v osnovnem kapitalu druţbe, s čimer je izkazan njun pravni 

interes za vloţitev nasprotnega volilnega predloga.  

 

II. 

 

Predlagateljici vlagata nasprotni volilni predlog k 6. točki dnevnega reda 13. redne seje 

skupščine druţbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na 

skupščini glasovali za njun nasprotni volilni predlog, kot sledi: 

 

 

6. Volitve članov nadzornega sveta  

 

Predlog skupščini  o imenovanju novih članov nadzornega sveta. 

 

Predlog sklepa: 

 

Za člane nadzornega sveta druţbe Aerodrom Ljubljana, d. d. se kot predstavniki delničarjev,  

izvolijo: 

 

- mag. Anja Strojin Štampar,  

- Miran Kunst, 

- Marko Mulej, 

- Stanislav Boštjančič, 

 

za štiriletno mandatno obdobje, ki začne  teči z dnem 10. 7. 2009. 

  

 

Obrazložitev: 

 

Predlagateljici predlagata, da se namesto prvotno predlaganih kandidatov Petra Habjana, mag. 

Franca Ţeljka Ţupančiča in Milana Kneţeviča v nadzorni svet druţbe izvolita mag. Anja 

Strojin Štampar in Miran Kunst, kot predstavnika Republike Slovenije,  in  Stanislav 

Boštjančič, kot predstavnik drugih delničarjev na predlog Zavarovalnice Triglav d. d. 

 

- mag. Anja Strojin Štampar, univ. dipl. prav., je diplomirala na Pravni fakulteti v 

Ljubljani na gospodarsko-pravni smeri. Podiplomski študij prava je opravila na 

Univerzi McGill v Montrealu s področja mednarodnega gospodarskega prava. Na 

Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala tudi na smeri »Francoski jezik 

s knjiţevnostjo«. Leta 2001 se je zaposlila pri Kapitalski druţbi pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana. V letu 2007 se je zaposlila v Odvetniški 

pisarni Miro Senica in odvetniki v Ljubljani kot vodja oddelka za mednarodno in 

gospodarsko pravo. Leta je 2008 zaprisegla kot odvetnica. Od aprila 2009 je delovala 

kot odvetnica, partner in direktorica v Odvetniški druţbi Štampar Strojin in partner, 

o.p. – d.n.o. Od 3. 7. 2009 dalje je članica uprave Kapitalske  druţbe, pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, d. d.  
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- Miran Kunst je bil prvi diplomant na smeri transport in poslovna logistika na 

Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Leta 1983 je v Tovarni dušika Ruše takoj 

po pripravništvu prevzel pomembno vlogo pri optimizaciji logističnih procesov. Kar 

nekaj let je deloval kot izredni predavatelj za logistiko in trgovino na Visoki poslovni 

šoli Doba v Mariboru. V Metalni Maribor se je zaposlil kot vodja oddelka 

mednarodnih transportov, kjer je sodeloval na več projektih organizacije 

mednarodnega transporta. Leta 1991 se je zaposlil v Zavarovalnici Maribor, d. d., kot 

direktor oddelka transportnih in kreditnih zavarovanj. Bogate izkušnje iz transportne 

in logistične dejavnosti so mu prinesle priloţnost, da je od leta 1992 vodil filialo 

Intereurope, d. d. V letu 2001 je prevzel mesto generalnega direktorja TDR – 

Metalurgija, d. d., leta 2004 pa je sprejel delovno mesto direktorja podruţnice Maribor 

Zavarovalnice Maribor, d. d. 

 

- Marko Mulej je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se v podjetju Slovenijales 

zaposlil kot pravnik v pravni sluţbi, kasneje pa je v Slovenijalesu vodil posamezne 

sluţbe in projekte. Poklicno pot je nadaljeval kot vodja pravne sluţbe Ländersbank 

mešane banke, d. d., Ljubljana in nato v podjetju Spin Varius, d.o.o., kot vodja 

projektov. Od leta 1994 je zaposlen v podjetju Euroin Fond Management, d.o.o., kjer 

trenutno opravlja dela in naloge namestnika direktorja in vodje projektov.  

 

- Stanislav Boštjančič je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Predlagani kandidat 

je svojo delovno pot začel leta 1968 kot občinski javni toţilec v Postojni, nato 

nadaljeval na občinskem javnem toţilstvu v Kranju, kjer je deloval tudi kot vodja tega 

toţilstva. V svoji bogati delovni karieri je bil izvoljen za sekretarja Zveze mladine 

Jugoslavije, za sekretarja medobčinske gospodarske zbornice za področje Gorenjske, 

za podpredsednika izvršnega sveta skupščine občine Kranj, v skupščini Republike 

Slovenije za sodnika republiškega sodišča zdruţenega dela, 10 let pa je bil tudi član 

uprave podjetja Planika. Leta 1995 se je vrnil na toţilstvo kot okroţni drţavni toţilec v 

Kranju. Leta 2006 se  je upokojil.  

 

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

 

Predlagateljici zahtevata, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njunem volilnem 

predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred 

volilnimi predlogi drugih delničarjev. 

 

 

 

Kapitalska družba d. d.           Zavarovalnica Triglav, d. d. 

 

 

Borut Jamnik            mag. Vladimir Mišo Čeplak 

Predsednik uprave           Predsednik uprave 

 

 

 

mag. Anja Strojin Štampar          Tomaţ Rotar  

Članica uprave           Član uprave 


