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Ljubljana - Zaostreni odnosi med državo
in Agencijo za upravljanje kapitalskih na-
ložb (AUKN) se zrcalijo tudi v povsem ne-
razumnih skupščinskih sklepih. Tako sta
na včerajšnji skupščini Adrie Airways brez
razrešnice za minulo leto ostala nekdanja
izvršna direktorja družbe Klemen Boš-
tjančič, zdaj predsednik uprave Adrie Air-
ways, in Robert Vuga, zdajšnji predsednik
uprave Adrie Airways Tehnika, a stajo kot
člana upravnega odbora družbe, kamor
izvršni direktorji sodijo, hkrati tudi dobila.

S podelitvijo razrešnice Boštjančiču in
Vugi se ni strinjala AUKN, ki je z vod-
stvom Adrie vsaj od takrat, ko se je moral
z nadzornega sveta posloviti njen pred-
stavnik Vinko Može, vse prej kot v dobrih
odnosih. A AUKN je glasovala le proti
razrešnici organom vodenja, Boštjančič
in Vuga pa sta se tako znašla ob boku
Tadeju Tufku in Marjanu Ravnikarju, ki
stapravtako ostala brez razrešnice. Ko je
skupščina glasovala o razrešnici nadzor-
nim organom, to je upravnemu odboru
in nadzornemu svet, ki je bil imenovan
ob prehodu nazaj na dvotimi sistem
upravljanja, se je AUKN glasovanja vzdr-
žala. Iz navedenega gre sklepati, da
AUKN očitno ni imela soglasja vlade, da
podeli razrešnico nadzornemu svetu, v
katerem sta sedela tudi njena predstav-
nika Može in Sergej Goriup. O razrešnici
članom upravnega odbora in nadzorne-
ga sveta so tako glasovali banke in mali
delničarji. Ti so razrešnico Boštjančiču in
Vugi kot članoma upravnega odbora po-

delili, ne pa tudi Maksu Tajnikarju, Pri-
možu Klemnu in Urbanu Demšarju. Ra-
zrešnico je prejel še Emil Kumer, kije kot
predstavnik zaposlenih v upravnem od-
boru sedel krajši čas. Razrešnico so pre-
jeli tudi člani nadzornega sveta Može,
Goriup, predstavnika bank Tadej Kra-
šovec, Tone Pekolja ter predstavnici za-
poslenih Silva Rogelj in Darja Mataj.

AUKN pa se j e vzdržala tudi glasovanj a
o lastnem kandidatu za člana nadzor-
nega sveta Adrie, ki bo nadomestil Mo-
žeta. Tudi iz navedenega izhaja, daAUKN
soglasje vlade za imenovanje Tadeja Poj -
biča ni imela, so ga pa za nadzornika
potrdili banke in mali delničarji. le pa
AUKN potrdila kandidata bank, ki bo na-
domestil Krašovca.AndrejaBošnjaka, za
kar je očitno dobila soglasje vlade. Skup-
ščina se je seznanila tudi s posebnim
revizijskim poročilom in upravi naložila,
da pridobi še pravno oceno glede ute-
meljenosti vložitve odškodninskih tožb
za posle iz časov, ko sta družbo vodila
Tufek in Ravnikar.


