
Na podlagi določil točke »Osmič« Statuta delniške družbe Adria Airways Slovenski letalski prevoznik, 
d.d., upravni odbor družbe sklicuje 31. zasedanje skupščine delniške družbe Adria Airways Slovenski 
letalski prevoznik, d.d., Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik – Aerodrom. Skupščina bo v sredo, 30.11.2011 
ob 13. uri na naslovu Zgornji Brnik 130h, 4210 Brnik - Aerodrom v sejni sobi v drugem nadstropju.   

Dnevni red:
1.  Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. 
Predlog sklepa:     
Za predsednika skupščine se imenuje Jože Bajuk. 
Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Silvestra Stopar in Andreja Likar. Skupščina se seznani, 
da bo na seji prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2.  Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in 
izkazov družbe za leto 2011.
Predlog sklepa: 
Na predlog upravnega odbora skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 
2011 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.
3.  Zmanjšanje osnovnega kapitala 
Predlog sklepa:
Na predlog upravnega odbora se osnovni kapital družbe zmanjša iz dosedanjih 70.848.907,00 EUR 
za 53.136.680,00 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 17.712.227,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega 
kapitala se izvede kot poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala. 
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je kritje prenesene izgube v znesku 38.888.647,00 EUR in 
prenos zneska v višini 14.248.033,00 EUR v kapitalske rezerve družbe. 
Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja družbe, pripravljene  na dan 13.10.2011.
Ker pripadajoči znesek delnic po zmanjšanju osnovnega kapitala ne bi dosegel zneska iz 3. odstavka 
172. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z  
združevanjem delnic, in sicer v razmerju 0,25 nove delnice za vsako 1 dosedanjo delnico.
Skupščina pooblašča upravni odbor oziroma po uvedbi dvotirnega sistema upravljanja nadzorni 
svet, da spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom o poenostavljenem zmanjšanju 
osnovnega kapitala in njegovo izvedbo.
4.  Sprememba statuta
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe glede načina upravljanja družbe z uvedbo 
dvotirnega sistema upravljanja po priloženem gradivu. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem 
vpisa v poslovno sodni register.
5.  Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Za člane nadzornega sveta družbe Adria Airways d.d. se za mandatno dobo petih let od dne vpisa 
sprememb statuta glede uvedbe dvotirnega sistema upravljanja družbe v sodni register, izvolijo:
-  Sergej Goriup
-  Vinko Može
-  Tadej Krašovec
-  Tone Pekolj
6.  Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega 
sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) 
mesecev
Predlog sklepa: 
Skupščina sprejme odločitev o določitvi plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom nadzornega 
sveta ter članom komisij nadzornega sveta za obdobje naslednjih dvanajst (12) mesecev, kakor 
sledi:
Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega 
sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije 
sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega 
sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.
Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb 
na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, 
bodisi iz naslova sej nadzornega sveta, bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže 
vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta. 
 Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300,00 
EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila 
v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije 
je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije 
nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki 
za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana 
nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno 
plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, 
dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 
Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število 
delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je ne glede na zgoraj navedeno in torej ne 
glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen 
do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega 
plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.  
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva 
na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član 
je ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice
Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo na skupščini neposredno ali preko pooblaščencev in 
zastopnikov. Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, 
ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 
četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo 
svojo udeležbo na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Če glasovalno 
pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo 
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Vsaka 
delnica daje delničarju en glas. Skupno število vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico je 
70.848.907. Družba ne razpolaga z  nobenimi lastnimi delnicami. Delničarji, katerih skupni deleži 
dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno 
točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke 
dnevnega reda. Poslovodstvo družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavilo 
tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 
sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki 
dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic 
skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega 
sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, 
da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, 
da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 
ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če 
je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V 
skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice 
do obveščenosti. Gradivo za skupščino bo na vpogled na sedežu družbe na naslovu Zgornji Brnik 
130h, 4210 Brnik - Aerodrom, kjer so skladno z 297.a členom ZGD-1 zagotovljene vse potrebne 
informacije in sicer vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno dneva 
zasedanja skupščine in sicer sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov skupaj z navedbo, kateri 
organ družbe je predlagatelj posameznega sklepa in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jo je 
predlagal organ družbe ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena in 
prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Prostor, kjer bo 
skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom. Vljudno vabljeni!                

Dr. Maks Tajnikar
Predsednik upravnega odbora


