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- V odseku 'DESETIČ: SKUPŠČINA' se pri točki 'Šest', peta alineja spremeni, tako da se točka glasi: 
»predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta«. 

- V odseku 'PETNAJSTIČ: PREHODNA DOLOČBA' se pri točki 'Ena' za besedo uprave doda »in sprejme sklep 
o izvedbi razpisa za zbiranje prijav kandidatov za člana uprave ter imenuje vršilca dolžnosti predsednika 
uprave«; zbriše se »in imenuje prvega predsednika uprave« ter besedo »poslovodstva« nadomesti z »uprave« 
tako da se točka glasi: »Nadzorni svet na konstitutivni seji ugotovi število članov uprave in sprejme sklep o 
izvedbi razpisa za zbiranje prijav kandidatov za člana uprave ter imenuje vršilca dolžnosti predsednika 
uprave za prehodno obdobje, do imenovanja uprave v skladu s postopki po tem statutu oziroma za največ 6 
mescev od vpisa tega statuta v sodni register«.« 

 
Obrazložitev: O predlaganih spremembah podajam sledeče komentarje: 

- Čeprav se načeloma zavzemam za  javni razpis pri pridobivanju kandidatov za člane uprave, kar je razvidno 
tudi iz mojega nasprotnega predloga, menim, da je primerno vključiti besedo praviloma in tako dopustiti 
možnost neposrednega imenovanja. 

- Agencija za upravljanje kapitalskih naložb je podjetja zavezala, da ji morajo do 5. decembra tekočega leta 
predložiti poslovne načrte za naslednje leto. Torej je logično da mora biti nadzorni svet seznanjen s tem vsaj do 
konca leta če ne že pred predložitvijo AUKN. 

- Običajno in normalno je, da uprava v rednih intervalih poroča nadzornemu svetu v izogib neprijetnim 
presenečenjem. To je še posebno pomembno v Adrii glede na stanje, v kakršnem se nahaja. 

- Letala so v Adrii najmanj enako, če ne bolj pomembna kot nepremičnine. 
 

 
Ljubljana, 30.11.2011 
 

Peter Marn 
delničar - predlagatelj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


