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Zadeva: Skupščina družbe 

 

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

podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-

1) in na podlagi sklica skupščine družbenikov družbe GIO, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, ki bo dne 9. 12. 

2010 naslednji  

NASPROTNI PREDLOG 

 

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda seje skupščine družbe in sporoča, da bo na 

skupščini ugovarjala predlogu likvidacijskega upravitelja ter da bo skušala ostale družbenike prepričati, da 

bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi: 

 

2. točka dnevnega reda – Soglasje skupščine za začetek postopka prodaje družbe GIO – POSLOVNA 

AVIACIJA d.o.o. in sočasne spremembe podnajemne pogodbe za letalo 2000 Citation Excel S/N 5058   

Predlog sklepa: 

»Skupščina soglaša, da likvidacijski upravitelj začne s postopkom prodaje 100 % poslovnega deleža GIA, 

d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji v družbi GIO – POSLOVNA AVIACIJA d.o.o. Vabilo za oddajo ponudb se 

javno objavi, hkrati pa se o objavi vabila obvesti najmanj vse ponudnike, ki so že sodelovali na javnih 
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pozivih za izkaz interesa za nakup družbe GIO – POSLOVNA AVIACIJA d.o.o., objavljenih dne 24. 11. 

2008 in dne 27. 5. 2010.« 

 
Obrazložitev: 

Predlagateljica se ne strinja v celoti s predlogom sklepa, saj glede na prejeto gradivo ocenjuje, da odločanje o 

drugem odstavku predloga sklepa na tej skupščini in pod pogoji spremembe pogodbe, ki jih predvideva drugi 

del predloga sklepa, ni smiselno, ker posredovana utemeljitev ekonomsko ni najoptimalnejša. Predlagateljica 

zato predlaga, da se glasuje le o prvem delu predloga sklepa, vendar s spremembo, ki predlaga, da se vabilo 

za oddajo ponudb javno objavi.   

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom likvidacijskega 

upravitelja družbe. 

   

Bachtiar Djalil   

Član uprave   

   

Ljubljana, 9. 12. 2010   

 


