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Ljubljana - Potem ko Agencija za upra-
vljanje kapitalskih naložb (AUKN) pred
tednom dni na skupščini Zavarovalnice
Triglav kljub domnevno drugačnemu
naročilu vlade ni zahtevala zamenjave
vseh članov nadzornega sveta, je vladi
včeraj preprečila tudi kadrovski naskok
na Elektro Celje.

Po naših informacijah je namreč vla-
da tik pred skupščino Elektra Celje
AUKN poslala zahtevo za razširitev
dnevnega reda s predčasnim odpokli-
cem dveh dosedanjih članov nadzorne-
ga sveta: Draga Stefeta, ki prihaja iz
DeSUS, in Marije Žlak. Obenem naj bi
vlada agenciji naložila imenovanje treh

novih nadzornikov: nekdanjegaposlan-
ca SDS Mirka Zamernika, člana celjske-
ga odbora te stranke Miloša Rovšnika, ki
na Slovenskih železnicah (SŽ) vodi služ-
bo za prodajo in tarife, in podžupanje
Mestne občine Celj e Darje Turk (SLS) . A
o omenjenih delničarjih na včerajšnji
skupščini Elektra Celje niso odločali
Ravno nasprotno, AUKN se je vzdržala
tudi glasovanja o imenovanju Dejana
Božičanaediniprazenstolčekvnadzor-
nem svetu družbe. Božič, ki ga je na
položaj predlagal aktualni nadzorni
svet, je bil nato izvoljen z glasovi malih
delničarjev. V nadzornem svetu Elektra
Celje, ki ga vodi Rade Kneževič, sicer
ostaja Nikolaj Abrahamsberg, po no-
vem naj resnejši kandidat za generalne-
ga sekretarja DeSUS.

Čeprav uradnih pojasnil vpletenih
včeraj ni bilo mogoče dobiti (predstav-

nica AUKN pa odločitve, da se vzdrži
glasovanja o Božiču, na sami skupščini
ni utemeljila), gre po zapletih na skupš-
čini Zavarovalnice Triglav, ko je AUKN
predčasno razrešila »le« dva namesto
vseh nadzornikov, za nov kratek stik
med vlado in agencijo. Kot smo že poro-
čali, jedro spora izhaja iz drugačnega
razumevanja zakona o upravljanju ka-
pitalskih naložb (AUKN). Tako kot pred
skupščinami Darsa, Nove Kreditne ban-
ke Maribor (NKBM) , Telekoma Slovenij e
in Zavarovalnice Triglavje namreč tudi v
primeru Elektra Celje vlada agenciji na
zaprosilo za soglasje pri glasovanju o
posameznih predlogih »odgovorila« s
seznamom novih nadzornikov. S tem je
vlada tudi po oceni njene službe za za-
konodajo kršila zakon o upravljanju ka-
pitalskih naložb (ZUKN). Ta res vladi
dovoljuje oblikovanje lastnih predlogov
za skupščine, ki pa jih lahko »agencija
kot samostojen in neodvisen državni
organ (...), ki odgovarja državnemu zbo-
ru, lahko ali pa tudi ne upošteva«.

Po neuradnih informacijah je minis-
trstvo za finance, ki ga vodi Janez Šuš-
teršič, že pred dnevi od AUKN zahtevalo
pojasnila glede uveljavljanja glasovalnih
pravic na skupščini Triglava. Z včeraj-
šnjimi novimi zapleti pri glasovanju dr-
žave kot delničarja pa je zelo verjetno
dokončno padla vvodo bolj alimanj tiha
namera vlade po »preoblikovanju«
AUKN v nekakšen obvod za uradno »po -
kritje« politično pogojenih kadrovskih

Elektro Celje ne bo odkupoval
delnic malih delničarjev
AUKN je včeraj zavrnila predlog malih delničarjev Elektra Celje (uradno ga
je vložila Vipa Holding), po katerem bi lahko družba v svojem imenu in za
svoj račun kupovala lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati
desetine vseh izdanih delnic. »Z nasprotnim predlogom smo želeli
preprečiti, da bi kdor koli odprodal vse svoje delnice Elektra Celje, s čimer
bi se znebili očitka, da rešujemo tajkune. Pisali bomo AUKN in ministrstvu
za infrastrukturo in promet, da ta kompromisni nasprotni predlog v
prihodnje podpre,« je včeraj dejal predsednik združenja Mali delničarji -
skupaj smo močnejši Raj ko Stankovič.



sprememb v državnih družbah. Na
AUKN smo že včeraj poslali zahtevo po
razkritjuvsehsklepovvlade,povezanihz
glasovanjem na jutrišnji skupščini Tele-
koma. Z agencije so nam pojasnila o
tem, ali gre za informacijo javnega zna-
čaja, obljubili za danes.

Naročilo vlade obenem potrjuje in-
formacije, da se je vlada Janeza Janše
očitno odločila kadrovsko »očistiti« tudi

državna elektrodistribucijska podjetja.
Odpoklic nadzornikov naj bi namreč v
prihodnjih dneh predlagala tudi v Elek-
tru Maribor, ki ga od marca vodi nekda-
nji mariborski župan Boris Sovič (SD) , v
prihodnjih dveh tednih pa bosta tudi
skupščini Elektra Gorenjska in Elektra
Primorska.

Nekdanji poslanec SDS Mirko Zamernik je zaradi novega spora med vlado in
Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) ostal brez nadzorniškega
stolčka v Elektru Celje.


