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Ljubljana - Vlada se je po več
propadlih manevrih na skupščinah
družb v državni lasti, ki jih je v
zadnjih nekaj tednih preprečila
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb (AUKN), očitno odločila
obračunati z vodstvi družb. Prva sta
na vrsto prišla uprava Aerodroma
Ljubljana in njen nadzorni svet.

Vlada namreč AUKN ni podelila
soglasja, da predstavniki agencije
soglašajo z razrešnico upravi pod
vodstvom Zmaga Skobirja (na fo-
tografiji) in nadzornemu svetu, ki ga
vodi Anja Strojin Štampar. Pred-
stavnik AUKN, ki se z odločitvijo
vlade očitno ni strinjal, se je gla-
sovanja vzdržal, 99 odstotkov vseh
oddanih glasov na skupščini pa je
razrešnico, s katero lastniki potrdijo
in odobrijo delo organov vodenja
družbe v minulem letu, potrdilo. Če
kdo, je tako »brez razrešnice« ostala
vlada, in sicer ne le od predstav-
nikov AUKN, ki so po zakonu še
vedno pristojni za upravljanje ka-
pitalskih naložb države, ampak tudi
od velike večine malih delničarjev
Aerodroma Ljubljana.

Po naših informacijah je pred-
stavnik AUKN na skupščini del-
ničarjem pojasnil, da agencija po
spremembi zakona o upravljanju
kapitalskih naložb pripravi predlog
za glasovanje na skupščini, ki pa ga
mora po novem potrditi vlada.
AUKN je predlagala razrešnico, a
vlada tega sklepa ni potrdila, zato je
predstavnik AUKN povedal, da se bo
glasovanja vzdržal.

AUKN je, spomnimo, vladi tokrat
po skupščinah Elektra Celje, Za-
varovalnice Triglav in Telekoma Slo-
venije že vsaj četrtič pripravila hla-
den tuš. Vlada je očitno spoznala, da
na sodelovanje oziroma poslušnost
AUKN pri načinu upravljanja ka-
pitalskih naložb, kot so si ga očitno
zamislili v kabinetu predsednika
vlade, ne more računati. Že na
skupščini Telekoma Slovenije, ko je
nasprotni predlog, s katerim bi vo-
denje skupščine zaupali odvetniku
premierja Janeza Janše Franciju
Matozu, predlagal eden od malih
delničarjev, Darij Južna, se je iz-

kazalo, da bo poskušala vlada za
uresničevanje svojih zamisli najti
druge načine. Enak manever naj bi
načrtovala tudi na skupščini Ae-
rodroma Ljubljana. Zavrnitev ra-
zrešnice vodstvu in nadzornikom
Aerodromu Ljubljana namreč po
naših informacijah ni bil prvi na-
črtovan manever vlade, saj naj bi si
ta že na včerajšnji skupščini želela
zamenjave nadzornega sveta. Pre-
dlog za razširitev dnevnega reda
skupščine naj bi pripravil eden od
malih delničarjev, da stoji za ma-
nevrom vlada, pa naj bi se izkazalo s
klicem Igorja Šalamuna, državnega
sekretarja na ministrstvu pod vod-
stvom Zvonka Černača, v družbo, ki
ga je zanimalo, zakaj ni objavljena
razširitev dnevnega reda skupščine.
Manever je padel v vodo, ker mali
delničar ni imel petih odstotkov
delnic, kar pa je minimalni prag za
razširitev dnevnega reda skupšči-
ne.

Aerodrom Ljubljana je lani kljub
manjšemu številu potnikov, ki je
upadlo za 1,4 odstotka, in kljub 7,8-
odstotnemu upadu števila premikov
letal povečal tako prihodke kot čisti
dobiček. Slednji je znašal 5,25 mi-
lijona evrov, brez slabitve naložbe v
Adrio Airways Tehniko pa bi bil še za
2,2 milijona evrov višji. Prihodki
Aerodroma so lani ostali praktično
nespremenjeni pri 34 milijonih
evrov. V letošnjem letu bo morala
družba delničarjem po včerajšnjem
sklepu skupščine razdeliti 2,6 mi-
lijona evrov dividend ali 0,64 evra za
delnico. Nasprotni predlog je podala
AUKN, medtem ko je uprava družbe
predlagala, da se za dividende na-
meni 0,43 evra po delnici.


