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ZADEVA: Modifikacija nasprotnega predloga za 18. skupščino PETROL, Slovenska 

energetska družba, d. d., Ljubljana, dne 7. 4. 2009 

 

 

Delničarja Slovenska odškodninska družba d. d. in Kapitalska družba d. d. modificirata svoj že 

vloženi nasprotni predlog pri 3. točki »Imenovanje članov nadzornega sveta« in predlagata 

sprejem sklepa, ki se glasi: 

 

Za člane nadzornega sveta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana 

se kot predstavniki delničarjev izvolijo: 

- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009: 

 Bruno Korelič, 

 Tomaž Berločnik, 

  Tomaž Kuntarič 

 Urban Golob  in 

 Žiga Debeljak 

 

in  

 

- za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 16. julija 2009: 

 Darij Južna 

 

 



 

Obrazložitev: Predlagatelja predlagata, da se namesto predlaganih kandidatov Milana Medveda, 

Stanislava Valanta in Milana Podpečana, za člane nadzornega sveta izvolijo: 

 

za štiriletno mandatno obdobje, ki se prične 7. aprila 2009: 

 mag. Tomaž Berločnik, magister ekonomskih znanosti, MBA, trenutno zaposlen kot 

direktor družbe Berli d. o. o., Ljubljana, izkušnje s področja vodenja (predsednik 

uprave Donit Tesnit d. o. o.), član nadzornega sveta Skimar d. o. o., 

 mag. Tomaž Kuntarič, univ.dipl.iur., magister ekonomije, trenutno zaposlen kot 

pomočnik predsednika uprave družbe Gorenje d. d. za področje korporativnega 

upravljanja, izkušnje s področja vodenja (član uprave Kapitalske družbe, d. d.), 

članstvo v več nadzornih svetih (Delo d. d., Gorenje d. d., Kolinska d. d., Sava d. d.); 

 mag. Urban Golob, magister ekonomskih znanosti, trenutno zaposlen kot član uprave 

Hypo Alpe Adria bank, d. d., Ljubljana, izkušnje s področja vodenja, član nadzornega 

sveta Kremen, d. d., Dolenje Mokro Polje 

 mag. Žiga Debeljak, Magister poslovodenja in organizacije, univ. dipl. inž. 

računalništva, trenutno zaposlen kot predsednik uprave Mercator, d. d., izkušnje s 

področja vodenja, korporativnega upravljanja in financ (finančni direktor v Gorenju, 

direktor kontrolinga v Mercatorju), predsednik nadzornega sveta Pokojninske družbe 

A, d. d. 

 

 

 

Slovenska odškodninska družba, d. d. 

Tomaž Kuntarič, direktor 

 

 

Kapitalska družba, d. d. 

Borut Jamnik, predsednik uprave 
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