
Luka naj bi petega člana uprave dobila čez eno leto, lahko pa se zasuka tudi drugače

Uprava Luke Koper tudi po včerajšnji skupščini
ostaja vitka. Spremembe statuta, ki bi v upravo
posedle še petega člana, so sicer delničarji
sprejeli, zaživele pa naj bi čez eno leto. S tem je
Luka, čez palec, prihranila vsaj 120.000 evrov,
kolikor bi jo letno utegnil stati novinec v upravi.
Morda bo prihranek še večji, saj je slišati, da
utegne uprava tudi čez eno leto ostati
štiričlanska.

KOPER ► Med spremem-
bami statuta, ki jih je v nas-
protnem predlogu zapisalo
prometno ministrstvo v ime-
nu države kot večinske las-
tnice Luke, je najbolj bodla v
oči razširitev uprave: zdaj šti-
ričlanski zasedbi naj bi dodali
še petega člana. Potrebe po
njem v predlogu niso posebej
utemeljevali, zapisali so le, da
tako predlagajo zaradi veli-
kosti družbe.
Peti član uprave
in sistem štirih oči

Predloge države sta v svojem
kasnejšem nasprotnem pre-
dlogu povzela tudi Sod in Kad,
dodala pa nekaj novosti, de-
nimo, določilo o skupnem zas-
topstvu pri sprejemanju
odločitev uprave. Po novem
naj bi odločitve skupaj spre-
jemala predsednik in še en
član uprave. Uveljavili bi tako
imenovano načelo "štirih oči".

Prav ti dve predlagani spre-
membi sta med delničarji
povzročili precej razburjenja.
"Predlog o razširitvi uprave -
to verjetno zaradi recesije," je
bil ironičen tudi predsedujoči
skupščini Stojan Zdolšek.
Predstavniki države, Soda in
Kada niso upoštevali pozivov
številnih delničarjev po ute-
meljitvi tega predloga. Menili

so, da so to že storili, to pa je
ostale delničarje še bolj raz-
jezilo.

Aroganca velikih
razkačila delničarje

Razširitvi uprave, sploh
brez utemeljitve, je ostro nas-
protovala nekdanja nadzor-
nica Olga Franca. "Umaknite
predlog, ne povzročajte Luki
nepotrebnih stroškov," je poz-
vala predstavnike države, So-
da in Kada. Protestirali so tudi
predstavniki malih delničar-
jev, ki jih je jezila tudi aro-
ganca velikih. Mladen Jo-
vičič, predstavnik delavcev v
nadzornem svetu, pa je pre-
dlagateljem sprememb očital
poskus političnega vpletanja:
"Delavci se bomo proti temu
borili do konca. Umaknite
predlog in pustite upravo, da v
miru dela!"

Vročo kri na skupščini je
skušal pomiriti Zdolšek, ki se
je strinjal, da resne obrazložit-
ve obeh spornih predlogov ni.
"Ne verjamem, da je država
toliko neumna, da bi to delala
na silo," je menil in pred-
stavnikom države ter obeh
paradržavnih skladov položil
na srce, naj se po telefonu
posvetujejo s svojimi šefi. To
so tudi storili in na koncu je

predstavnik države predlagal
kompromis: delničarji naj
podprejo spremembe statuta,
pri čemer določili o petčlanski
upravi in o skupnem zasto-
panju družbe začneta veljati
čez eno leto. Delničarje je ta
rešitev zadovoljila.

Zamrznitev obeh novih do-
ločil v statutu pomeni, da bo
Luka prihranila nekaj denar-
ja, saj bo uprava še vsaj eno
leto največ štiričlanska (zdaj
je tričlanska, delavskega di-
rektorja nimajo že eno leto).
Nekateri pa menijo, da eno-
letni premor utegne prinesti
tudi drugačen razplet. Med-
tem naj bi namreč tiste, ki
navijajo za petega člana upra-
ve, prepričali, da ga v Luki ne
potrebujejo, sploh ne v krizi.
Če pa se prepričevanje ne bi
izšlo, naj bi dosegli vsaj pre-
mešanje kart glede kandidata
za to mesto. V zvezi s petim
članom se je največkrat
omenjalo Jadrana Bajca iz-
koprske SD.

Delničarji včeraj niso po-
delili razrešnice za lansko leto
prejšnji upravi pod vodstvom
Roberta Časarja in prejšnjim
nadzornikom. Sedanja upra-
va in nadzorni svet pa sta si jo
prislužila.
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Tožbe nared
do 26. septembra
Predsednik uprave Luke
Gregor Veselko pravi, da
pripravljajo tožbe proti
nekdanjemu vodstvu
Luke in da bodo nared
do 26. septembra: "Ne
bomo se omejili na iz-
sledke poročila posebne
revizije, ampak tudi na
ugotovitve policije in
tožilstva. Od njih smo
dobili koristne informa-
cije za pripravo tožb."

Pooblaščenec države in pooblaščenka Kada nista utemeljila predloga o petčlanski upravi


