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I. 

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

imetnica 228.379 delnic družbe Iskra Avtoelektrika, d. d. (v nadaljevanju družba), Slovenska 

odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana pa je imetnica 113.853 delnic družbe, kar skupaj 

predstavlja 21, 28 % osnovnega kapitala družbe (v nadaljevanju: predlagateljici), s čimer je izkazan 

njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga. 

II. 

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda skupščine družbe – predlogu sklepa 

6.5 in sporočata, da bosta na skupščini ugovarjali predlaganim predlogom sklepov k omenjeni točki, 

ter da bosta skušali ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni 

predlog, kot sledi: 

6. Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta 

Predlog sklepa 6.5 

» Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje, ki začne 

teči 28. 3. 2011, izvoli ga. Vida Škrlj. » 

Obrazložitev: 

Predlagateljici predlagata, da se za članico nadzornega sveta izvoli ga. Vida Škrlj, in sicer za 

mandatno dobo štirih let, ki začne teči po preteku mandata članu nadzornega sveta mag. Lovrenciju 

Galufu. Predlagateljici v nadaljevanju skladno z določilom druge točke drugega odstavka 297. a člena 

ZGD-1 navajata podatke o predlagani članici nadzornega sveta: 

ga. Vida Škrlj, univerzitetna diplomirana ekonomistka z opravljenimi vsemi izpiti na magistrskem 

študiju Davčno pravo na Pravni fakulteti v Mariboru, od julija 2009 upokojenka, pretekle delovne 

izkušnje: direktorica Davčnega urada Nova Gorica, vodja inšpekcije v takratni Službi družbenega 

knjigovodstva, podružnici Nova Gorica (leta 1986 do 1996). 

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

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

pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.  

 

Kapitalska družba, d. d.    Slovenska odškodninska družba, d. d. 

članica uprave mag. Anja Strojin Štampar  predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič 

 

član uprave Bachtiar Djalil    član uprave Krešo Šavrič 
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