
Nadzornikom Slovenske
industrije jekla po deset
tisoč evrov bruto nagrade,
kar je razjezilo sindikat
SKEI na Koroškem,
medtem bo DPR
vztrajala pri sodni poti

PETRA LESJAKTUŠEK
Skupina Slovenska industrija jekla (SIJ)
je lani ustvarila čiste konsolidirane pri-
hodke v višini 371,2 milijona evrov,
kar je za 47,2 odstotka manj kot v letu
2008. Vsi fizični kazalci poslovanja,ko-
ličinska proizvodnja in prodaja ter pov-
prečno število zaposlenih so bili v letu
2009 v primerjavi z letom prej nižji,
tako da so imeli v jeklarskem koncer-
nu 26,9 milijona evrov izgube. S temi
podatki so se včeraj delničarjiSIJ sezna-
nili na letni seji skupščine. V SIJ so po
skupščini poudarili, da so pravočasno
zaznali gospodarsko krizo ter uspešno
izpeljali ukrepe za zniževanje stroškov
v višini 24,8 milijona evrov, hkrati pa
nadaljevalinaložbe, za katere so skup-
no namenili 72,4 milijona evrov.

Skupščina družbe je podelila razreš-
nico upravi in nadzornemu svetu za po-
slovno leto 2009 ter potrdila predlog
uprave in nadzornega sveta, da izkaza-
ni bilančni dobiček družbe v višini 2,7
milijona evrov ostane nerazporejen.
Zaradi odstopa in s tem prenehanja
funkcije članu nadzornega sveta Dmitr-
yju Bochkarevu je skupščina sprejela
sklep, da se za nadomestnegačlana nad-
zornega sveta družbe do 11. aprila 2011
izvoli Sergey Frolov. Sest članov nad-
zornega sveta SIJ bo za lansko delo pre-
jelo nagrade v višini deset tisoč evrov
bruto na posameznega člana, so skleni-
li na včerajšnji seji skupščine.

Sprejetje predloga o nagradah je
včeraj popoldne negativno odmevalo
v sindikatu SKEI, potem ko so tako iz
sindikata Metala Ravne kot sindikata
jeseniškega Acronija pred skupščino
apelirali na SIJ, naj predlog o nagradah
umaknejo z dnevnega reda. Kot je po-
vedal Boris Štriker, predsednik sindi-
kalne podružnice SKEI Metal Ravne,
so v pismu izrazili ogorčenje sindika-
ta in zaposlenih že ob spornem predlo-
gu podelitve nagrad in so po njihovem
prepričanju pričakovali umik predlo-

ga. "Vsi zaposleni smo se v kriznem
letu odpovedovalidelu dohodkov,
številni delavci so na robu preživetja,
zato smo ob tem sklepu ogorčeni. V
izvršnem odboru sindikata bomo raz-
mislili o nadaljnjih ukrepih," je dejal
Štriker.

Včeraj pa je na Ravnah istočasno
kot skupščina SIJ potekala bolj ali
manj formalna letna seja skupščine
Družbe pooblaščenke Ravne (DPR),
na kateri pa so ob sprejetju poslovne-
ga poročila opozorilizlasti na zahteve
malih delničarjev in na nedokončano
pravdo v tožbi DPR zoper SIJ in drža-
vo. Direktorica DPR Kristina Slavič je
spomnila na lani vloženo tožbo za ugo-
tovitev ničnosti kupoprodajne pogod-
be za prodajo državnega deleža SIJ in
na prikrajšanje malih delničarjev ob
prodaji SIJ ruskemu Koksu.

V DPR pričakujejo, da bo gospodar-
sko ministrstvo sodišču najpozneje do
1. septembrapredložilokupoprodajno
pogodbo in delničarski sporazum in
se ne sklicevalo več na poslovno skriv-
nost. Ti podatki bi namreč bili ključni
tudi za pričakovano glavno obravna-
vo v tožbi DPR zoper SIJ in državo, ki
je bila z začetka junija preloženana
konec septembra. Pričakujejo še, da bo
do pomembnih ugotovitev prišlo tudi
računsko sodišče, ki naj bi letos preve-
rilo poslovanje SIJ v obdobju od 2005
do 2009, po pojasnilu predsednika
nadzornega sveta DPR Janeza Klanč-
nika pa so računskemu sodišču tudi
iz DPR posredovali dokumentacijo, ki
bi lahko bila pomembna pri njihovem
delu. Da od države pričakujejo, da bo
sodišču posredovala vso potrebno do-
kumentacijo in da se postopki ne bodo
več vlekli, je v imenu delničarjev dejal
tudi Dušan Golnar in dodal, da v nas-
protnem razmišljajo tudi o kazenskih
ovadbah. DPR je sicer s sredstvi, ki jih
je imela na razpolago po zmanjšanju
osnovnega kapitala, izplačala glavni-
no delničarjev. Lani je izkazala izgubo
v višini 123 tisoč evrov, ki jo je pokri-
la z nerazporejenim dobičkom iz leta
2008, po prodaji večine deležev pa je
zadržala le še 26-odstotni delež v Opre-
mi Ravne zaradi uspešnega delovanja
te družbe. Poslej bo delo DPR nadzoro-
val osemčlanski in ne več devetčlanski
nadzorni svet, saj je član nadzornega
sveta Zdravko Mlakar iz osebnih razlo-
gov podal odstopno izjavo, skupščina
pa je njegov odstop sprejela.


