
Elektro Maribor Štiri mesece po policijski preiskavi
Andrej Kosmačin odhaja z mesta predsednika uprave
Maribor - Nadzorni svet
Elektra Maribor pod vodstvom
Romana Ferenčaka je včeraj z
mesta predsednika uprave raz-
rešil Andreja Kosmačina. Kot so
sporočili nadzorniki, Kosmačin
oziroma uprava »zaradi svo-
jih ravnanj in načina vodenja
družbe« ni več uživala njihove-
ga zaupanja.

URBAN ČERVEK

»Nadzorni svet je po pregledu gra-
div, prejetih poročil in opravljeni
temeljiti razpravi sklenil, da uprava
zaradi svojih ravnanj in načina vo-
denja družbe ne uživa več zaupanja
nadzornega sveta. Zato je odločal o
odpoklicu uprave in sprejel sklep

o razrešitvi predsednika uprave
Andreja Kosmačina,« je vse, kar so
sporočili iz Elektra Maribor. Feren-
čak za pojasnila ni bil dosegljiv.

Po domnevah je razrešitev po-
sledica spornih poslov Elektra
Maribor, ki jih je preiskoval tudi
NPU; v odmevni akciji junija letos
so med preiskavo začasno pridr-
žali Kosmačina, še dva iz vodstva
Elektra Maribor, vodjo maribor-
skega Zaresa Gregorja Jagra in dva
podjetnika, ki sta se ukvarjala z
gradbeništvom. Kriminalisti so
preiskovali nepravilnosti pri jav-
nih razpisih Elektra Maribor za
gradbena dela.

Ali so te domnevne nepravilno-
sti vzrok za razrešitev Kosmačina,
ni gotovo. V društvu Mali delni-
čarji - skupaj smo močnejši po dru-
gi strani namigujejo, da je moral

Kosmačin oditi prav zato, ker ni
hotel skleniti pogodb za posle, iz-
brane na razpisu. Sprašujejo, zakaj
takšna naglica pri razrešitvi, glede
na to, da bodo rezultati izredne re-
vizije teh poslov znani že čez pri-
bližno dva tedna.

Na razrešitev so se odzvali tudi
v Agenciji za upravljanje kapital-
skih naložb države (AUKN) in za-
vrnili navedbe, da so oni vplivali
na nadzornike. Poudarjajo, da so
nadzorni sveti vseh družb v delni
ali večinski lasti države pri svojih
odločitvah popolnoma neodvisni
in AUKN niso dolžni obveščati o
načrtovanih ali izvedenih ukrepih.
V AUKN pa kljub temu napovedu-
jejo, da bodo natančno preučili po-
tencialne nepravilnosti in izpeljali
odločne ukrepe iz svoje pristojno-
sti za izboljšave poslovanja.


