
Danes nadzorni svet Save

Ne ve se še, ali bodo nadzorniki odločali o kandidatih za novega
predsednika uprave Save - Največ možnosti pripisujejo Mateju Naratu
Ljubljana - Predvidoma danes bi lahko postalo jasno, ali se v kranjski Savi, ki jo vodi dolgoletni predsednik upra-
ve Janez Bohorič, morda že v bližnji prihodnosti obetajo spremembe v samem vrhu podjetja. To bo odvisno tudi
od tega, ali bodo nadzorniki Save pod vodstvom izvršnega direktorja Zavoda za varstvo pri delu Mirana Kalčiča na
današnji seji odločali o kandidatih za novega predsednika uprave, pri čemer poznavalci največ možnosti pripisu-
jejo nekdanjemu članu uprave NLB in nesojenemu direktorju Abanke Mateju Naratu.

Mandat upravi kranjske Save
poteče šele prihodnje leto, toda že
nekaj časa je jasno, da je iskanje
(usklajevanje) novega šefa kranjske
Save zelo intenzivno. Še zlasti se je
to izkristaliziralo po oktobrski seji,
po kateri so nadzorniki kranjske
družbe presenetljivo sporočili, da
o novem šefu Save (takrat) še niso
odločali. Presenetljivo zlasti zato,
ker nadzorniki po navadi ne obve-
ščajo delničarjev o postopkih, ki jih
ni bilo, a v Savi so konec oktobra
storili prav to. Zdi se, da je časa za
imenovanje novega šefa še dovolj,
saj mandat sedanji upravi poteče
šele prihodnje leto.

Upoštevajoč aktualno poslovanje
kranjske Save, bo iskanje novega
direktorja tudi velik izziv. Sava je
namreč precej zadolžena, v prvih
devetih mesecih letos pa je zaradi
naložbe v nakelski Merkur poslo-
vala kar z 8o-milijonsko izgubo. To
najverjetneje pomeni, da bi za nje-
nega direktorja morali imenovati
kandidata, ki bo imel odprta vrata

tako pri glavnih lastnikih družbe
kot tudi pri različnih institucijah
(na primer bankah, ...), od katerih
bo odvisno poslovanje Save v pri-
hodnje. Kot je znano, je njena neto
zadolženost konec oktobra letos
znašala okoli 281 milijonov evrov,
že maja letos pa je pri konzorciju
bank reprogramirala za približno
140 milijonov evrov posojil. Te je iz
kratkoročnih spremenila v večino-
ma dolgoročne, kar pomeni, da je
plačevanje svojih visokih finančnih
obveznosti preložila v prihodnja
leta.

Po mnenju nekaterih virov blizu
Save bi bil takšen kandidat lahko
prav nesojeni šef Abanke Matej Na-
rat, vendar velja opozoriti, da so se v
kadrovskih kombinacijah omenjali
tudi drugi kandidati. Da se z iska-
njem novega šefa mudi, pa že nekaj
časa opozarja država, ki s Kapitalsko
in Slovensko odškodninsko družbo
obvladuje skoraj tretjino kranjskega
holdinga. Slišati je, da so soglasje pri
večjih lastnikih iskali tudi člani ka-

drovske komisije nadzornega sveta
Save, v čigar pristojnosti je iskanje
novega šefa družbe.

Na vprašanje, ali bo tema dana-
šnjega nadzornega sveta tudi odlo-
čanje o nasledniku Janeza Bohori-
ča, iz Save odgovora nismo dobili,
spomnimo pa, da kadrovski posto-
pek že poteka. To je pred časom
potrdil tudi predsednik NS, ko smo
nanj naslovili vprašanje, ali v Savi
razmišljajo, da bi še pred iztekom
mandata sedanje uprave imenovali
novo. »Vsekakor je uporaba takšne-
ga kadrovskega pristopa v kadro-
vskem postopku pred kadrovsko
komisijo NS in pred NS že odprta
in verjetna, saj je v vsakem primeru
v interesu družbe nujno imenovati
novo upravo pred iztekom manda-
ta. Vendar zakon o gospodarskih
družbah v členu 268/1. določa, da
ne prej kot eno leto pred potekom
mandatne dobe upravi. Ta pogoj je
torej že izpolnjen,« je konec okto-
bra odgovoril Miran Kalčič.
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