
Celo Popovič zgrožen nad Janšo
Zaradi predlaganih vladnih nadzornikov na današnji skupščini Luke Koper koprski
župan Boris Popovič grozi s pretrganjem sodelovanja z Janšo
Q Tanja Smrekar, Petra Sovdat
finance@finance.si

Vlada želi v nadzorni svet
Luke Koper na današnji
skupščini imenovati Olgo
Franca (podpredsednica
SLS), podjetnika in
nekdanjega svetovalca
sedanjega ministra za
zdravje Tomaža Gantarja
na piranski občini Igorja
Maherja (DL), podjetnika
in izolskega občinskega
svetnika Radivoja
Nardina (SDS) in Marka
Valentinčiča, sicer upoko-
jenca blizu NSi, pravi vir.
Desus torej odpade.

Svojo kandidaturo je po-
trdila le Franca, ki jo Luka
Koper, tako kot Valentinčiča,
kot nekdanjo nadzornico tudi
toži. Olga Franca in Marko
Valentinčič sta zaradi tožbe
posledično še vedno brez raz-
rešnice za svoje delo v nad-
zornem svetu. Franca sicer
trdi, da je naredila za Luko
veliko dobrega in da ni storila
nič narobe.

Luka Koper je tožbo proti
nekdanjim odgovornim vlo-
žila konec leta 2010, in sicer v
vrednosti 19,63 milijona evrov.
Toliko naj bi znašala škoda za-

radi odločitve, da Luka Koper
od avstrijskega državljana
(to je bil Dieter Kaas) kupi
desetinski delež slovaškega
logističnega holdinga Trade
Trans Invest (TTI) in zanj pla-
ča 25,8 milijona evrov, revizija
paje pokazala, da bi lahko za
to družbo iztržili približno
šest milijonov evrov. Večino
odškodnin (skupaj več kot 32
milijonov evrov) Luka Koper
sicer terja od nekdanje upra-
ve Roberta Časarja, ki gaje z
Veselkom zamenjal nadzorni
svet Olge Franca leta 2009.

Popovič: Janša je brez
moči

Zupan koprske občine
Boris Popovič, sicer zaveznik
Janeza Janše, zaradi vladnega
kadrovanja grozi, da bo nehal
sodelovati s premierom Janšo:
»Če bo v NS Franca, se nima-
mo več kaj pogovarjati! To je
izsiljevanje SLS, da ostane v
koaliciji, in to samo pomeni, da
Janša nima nobene moči! Naj
bodo že enkrat predčasne vo-
litve, tako ne gre več naprej.«
Kaj bo rekel AUKN

Na agenciji za upravlja-
nje kapitalskih naložb se še
niso izrekli, kako - če sploh

- bodo glasovali o zamenj avi
nadzornega sveta. A Popovič
pravi: »Z dvema kandidato-
ma, ki smo ju predlagali, se
AUKN strinja. Gre za Mati-
jo Blažiča iz Bureau Veritas
ter Zdravka Hočevarja, kije
direktor javnega podjetja Ri-
žanski vodovod Koper (druga
dva predlagana sta preizku-
šeni ocenjevalec vrednosti
podjetij in Sonja Polšak, upo-
kojenka in nekdanja sekre-
tarka Luke Koper). To sicer
še ne pomeni, da bo AUKN
tudi glasoval tako, kot bi že-
lel Popovič skupaj z malimi
delničarji in skladi KD. Na
agenciji so namreč že več-
krat dejali, da se glasovanja
vzdržijo, ce se ne strinjajo
z vladnimi sklepi. Če torej
novih nadzornikov Luka ne
dobi danes, jih bo verjetno
jeseni, ko bo AUKNzamenjal
Slovenski državni hoiding. Je
pa res, da če sedanji nadzor-
niki čez poletje ostanejo, to
pomeni več možnosti za za-
menjavo predsednika uprave
Gregorja Veselka.

Spomnimo: proti zame-
njavi uprave Luke Koper je
minister za infrastrukturo
in promet Zvonko Černač.
»Pričakujem, da boste pri

odločanju zasledovali in-
terese družbe in države, ne
pa interesov posameznih
'lobistov', ki v predčasnem
odpoklicu uprave Luke
Koper vidijo predvsem za-
dovoljitev svojih osebnih
interesov in drobnih kori-
sti,« je pisal Černač Luki-
nim nadzornikom. Černač
piše, da bi zamenjava lahko
zavrla oziroma upočasnila
»aktivnosti glede strateškega
povezovanja Luke Koper«.

Državne ceste, elektro-
distribucija in proizvodnja,
telekomunikacije, brniško le-
tališče, državni inženir DRI,
železnice m Luka Koper se
bodo predvidoma do konca
leta združili v inf rastrukturni
hoiding. Vtempa tudi Veselko
zelo verjetno ne bo imel več
veliko vpliva, pravijo pozna-
valci v Kopru.

Danes bodo delničarji na
skupščini odločali še o po-
oblastilu za nakup lastnih
delnic, uprava in nadzorniki
pa dividend ne predlagajo -
bilančnega dobička nimajo,
Luka Koper je imela lani 1,84
milijona evrov izgube (skupi-
na sicer okoli 400 tisoč evrov
čistega dobička). •



� Kdo bo vlekel niti v Luki Koper? Bo to podpredsednica
SLS Olga Franca? Župan Kopra Boris Popovič bo to poskušal

™ preprečiti, če pa mu ne uspe, pa bo pretrgal odnose z Janšo.
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