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Agroind: od boja za prevlado do kazenskih ovadb

Zaradi suma storitve
kaznivega dejanja zlorabe
položaja in ponareditve
poslovnih listin kriminalisti
vodijo preiskavo zoper štiri
osebe iz podjetja Agroind
Vipava. Kazensko naj bi
ovadili člane prejšnjega
nadzornega sveta.

VIPAVA ► Kazenske ovadbe zoper
štiri odgovorne osebe iz vipavskega
Agroinda so novogoriški kriminalisti
prejeli konec februarja letos. Čet-
verico naj bi državnemu tožilstvu
prijavil anonimnež. Tožilci so ovad-
bo zaradi suma storitve kaznivega
dejanja zlorabe položaja ter suma
storitve kaznivega dejanja ponare-
janja poslovnih listin posredovali
kriminalistom v dopolnitev. "Preis-
kava še ni zaključena," je povedal
Dean Božnik, tiskovni predstavnik
novogoriške policijske uprave.

"Res so me obiskali kriminalisti.
Pokazal sem jim določene doku-
mente, ki so jih zahtevali," nam je
včeraj potrdil Branko Bone, pred-
sednik nekdanjega nadzornega sve-
ta Agroinda. Pri Antonu Šinigoju,
prav tako enemu od nekdanjih na-
dzornikov, po njegovih besedah kri-

minalistov ni bilo. Preostalih treh
nekdanjih nadzornikov, Davorina

Filipčiča, Andreja Furlana in An-
dreja Zorka, včeraj nismo uspeli
priklicati.

Po naših virih so kriminalisti obis-
kali tudi sedanjega predsednika
Agroindovega nadzornega sveta Mi-
loša Beširja. Pri njem naj bi iskali
dokumente, povezane prav z delom
prejšnjih uprav. Bešir je trenutno na
dopustu in zato nedosegljiv. "Po-
drobneje z zadevo nisem seznanjen,
ker sem vpleten posredno. Me je pa
predsednik nadzornega sveta o tem
obvestil," je povedal Boris Baje, di-
rektor Zadruge, ki je večinska las-
tnica Agroinda, in član sedanjega
nadzornega sveta.

Spomnimo, da je prijava na tožil-
stvo priromala sočasno, ko so v
Agroindu potekali hudi boji za pre-
vlado. Upravo sta takrat vodila Mi-

roslav Miljkovič in Joško Ambrožič.
Vendar zagovornikom vstopa Ko-
roške trgovine v lastništvo ni uspelo,
čeprav je na novogoriško sodišče
prišla vloga, da bi po sodni poti za
člana uprave imenovali dva pred-
stavnika iz Koroške trgovine. So-
delovanje s slednjo so zadružniki
vodstvu zadruge prepovedali, izrekli
nezaupnico nadzornemu odboru in

imenovali novega. Potrdili so man-
dat predsedniku uprave Ambrožiču,
Miljkoviča pa razrešili.

Ker je nadzorni svet Agroinda od-
stopil, so delničarji na izredni
skupščini izvolili novega. Poleg
Beširja in Bajca v njem sedita še
Helena Lavrenčič in Franko Mre-
vlje ter Furlan in Zorko kot pred-
stavnika delavcev, ki sta odstopni
izjavi preklicala. Šinigoja, ki je za-

govarjal vstop Koroške trgovine, so
odpoklicali.

Na ponedeljkovi seji skupščine
družbe sta tako uprava kot nadzorni
svet za lansko leto dobila razrešnico.
Vendar ne vsi člani. "Glasovanje je
bilo posamično. Sam sem dobil ra-
zrešnico, brez nje sta ostala nekdanji
član uprave Miljkovič in nekdanji
član nadzornega sveta Šinigoj," je
včeraj pojasnil Ambrožič.

Ob tem se še najslabše godi za-
družnikom, ki še vedno niso dobili v
celoti plačanega grozdja za leto
2008. "Z zadrugo smo se dogovorili,
daje plačala kmetom del dolga, ki se
bo štel kot del vložka v dokapi-
talizacijo firme. Ostalo plačilo bodo
prejeli, ko bo letnik 2008 prodan v
celoti," je še pojasnil Ambrožič.
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