
Nadzorni svet Družbe
za avtoceste se včeraj
ni ukvarjal z zamenjavo
predsednice uprave
Mateje Duhovnik, ampak
seje seznanil s poprav-
ljalnimi ukrepi v primeru
izplačevanja odškodnin
Mirku Kovačiču in z zavezo
uprave, da bodo dela na
predoru Markovec spet
stekla v dveh tednih

VASJAJAGER
Darsovi nadzorniki so tako včeraj potr-
dili zadovoljstvo z delom predsedni-
ce uprave Mateje Duhovnik in njene
uprave, vseeno pa se stvari lahko za-
sučejo v drugo smer že danes, saj bo

Agencija za vodenje kapitalskih na-
ložb države razpravljala o delu Darso-
vega nadzornega sveta in avtocestne
družbe nasploh. Če bi se institucija, ki
jo vodi Dagmar Komar, odločila za za-
menjavo nadzornikov, bo to bržkone
podlaga tudi za razrešitev Duhovni-
kove, predsednik nadzornega sveta
Darsa Milan Medved pa ocenjuje, da
se to ne bo zgodilo: "Če bo agencija pre-
sodila, da nismo več vredni zaupanja,
se bomo pač morali sprijazniti s tem.
Moram pa poudariti, da so v zadnjem
letu dni, kar vodim nadzorni svet, vse
njegove aktivnosti skladne z zakonom
o gospodarskih družbah."

Nadzorniki so v sklopu seje več
ur poslušali zagovor Duhovnikove in
njene ekipe glede izplačila odškodnine
in gradnje nadvoza dolenjskemuprevo-
zniku Mirku Kovačiču; kot je povedal
Medved, so upravi naročili izdelavo
"podrobnega poročila, s katerim bo
po njegovi pripravi seznanjena tudi jav-
nost". Obenem bosta sporniprimer pre-

gledali tudi Darsova služba za notranjo
revizijo ter posebna komisija nadzor-
nega sveta, po potrebi pa tudi zunanji
revizor. "O podrobnostih glede omenje-
nega primera je na tej točki nemogoče
govoriti, vsekakor pa bo družba spoš-
tovala roke, ki ji jih je za predložitev
odzivnega poročila predpisalo račun-
sko sodišče," je zatrdil Medved.

Prvi nadzornik avtocestne družbe
se je dotaknil tudi zastoja del na predo-
ru Markovec, pri čemer je zatrdil, da
bo avstrijski Alpine Bau gradnjo nada-
ljeval najkasneje v štirinajstih dneh.
Na seji so obravnavali še poslovne re-
zultate za leto 2010, ki so po Medve-
dovih besedah "v skladu s poslovnim
načrtom oziroma celo nad pričakova-
nji; s tega vidika lahko delo uprave in
vseh zaposlenih pri Darsu ocenimo po-
zitivno" Nadzorni svet se je seznanil še
o poslovnem načrtu za 2011, pri čemer
so njegovi člani upravi naložili nekaj
dopolnil,predvidoma pa ga bodo spre-
jeli na naslednji seji.


