
Nadzorni svet je na
včerajšnjem nadaljevanju
seje po okrog tritedenski
prekinitvi krivdno razrešil
predsednika uprave mag.
Andreja Kosmačina in za
začasno vodenje imenoval
32-letnega Silva Ropošo,
predstavnika zaposlenih
med nadzorniki
BORKO DE CORTI
Nadzorniki Elektra Maribor so včeraj
soglasno odpoklicali predsednika
uprave mag. Andreja Kosmačina in
sprejeli sklep o njegovi krivdni razre-
šitvi. Predsednik nadzornikov Roman
Ferenčak mu je sicer z odvetnikom iz
odvetniške družbe Rojs in partner-
ji sprva ponudil sporazumni odstop,
ki ga je zavrnil in napovedal tožbo. Za
začasno vodenje družbe so imenovali
dosedanjega člana nadzornega sveta
s strani zaposlenih, 32-letnega Silva
Ropošo, ki je zaposlene med nadzor-
niki zastopal od 13. julija lani.

"Nadzorni svet je po pregledu
gradiv, prejetih poročil in opravljeni
temeljiti razpravi prišel do zaključ-
ka, da uprava zaradi svojih ravnanj
in načina vodenja družbe ne uživa
več zaupanja nadzornega sveta," so
zapisali v sporočilu za javnost po
nadaljevanju seje, ki so jo prekini-
li pred okrog tremi tedni. Od včeraj
tako družbo vodi Ropoša, diplomant
Fakultete za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko Univerze

v Mariboru, ki se je do zdaj pripra-
vljal za prevzem vodenja distribucij-
skega centra v Elektru, prej pa se je v
razvojnem oddelku ukvarjal z načrto-
vanjem omrežja. Družbo bo začasno
vodil vse dotlej, dokler ne bodo z raz-
pisom poiskali in imenovali novega
predsednika uprave.

V sporočilu društva Mali delničar-
ji, skupaj smo močnejši, se sprašujejo,
čemu naglica nadzornega sveta Elek-
tra Maribor. Rezultati izredne revi-
zije bodo znani v štirinajstih dneh,
kot je menda napovedal predsednik
nadzornega sveta. Zato zahtevajo, naj
nadzorni svet takoj po prejemu z iz-
sledki revizije seznani vse delničarje
in ne samo AUKN (agencijo za upra-
vljanje kapitalskih naložb). "Ker del-
ničarji ne želimo presojati, kdo je kriv
in kdo ne brez strokovnih izsledkov
revizije," društvo poziva člane nad-
zornega sveta Elektra Maribor in
začasno upravo, naj do dokončnega
poročila o izsledkih izredne revizije
spornega razpisa ne sklene pogodbe z
izvajalci, saj bi lahko bila s podpisom
storjena nepopravljiva škoda za del-
ničarje in družbo. Z javnim razpisom
so namreč iskali izvajalce za gradnjo
kablovoda Koroška vrata-Pekre v Ma-
riboru in za opravljanje nezahtevnih
gradbenih del. Vse skupaj v vredno-
sti okrog 5 milijonov evrov, vse to je
junija preiskal nacionalni preiskoval-
ni urad. Nekaj ljudi so začasno pridr-
žali, predsednik uprave je v uvodniku
internega glasila zapisal, "da je bilo to
njegovih najtežjih 40 ur, ki jih ne pri-
vošči nikomur".

Ob včerajšnji razrešitvi predse-
dnika uprave Elektra Maribor An-
dreja Kosmačina se je odzvala tudi
AUKN, ki upravlja s skoraj 80-odstot-

ki premoženja v družbi. "Nadzorni
svet vseh družb v delni ali večinski
lasti države so pri svojih odločitvah
povsem neodvisni in AUKN ni dolžna
obveščati o svojih načrtovanih in iz-
vedenih ukrepih. Vsi člani nadzorne-
ga sveta so glede sprejetih kadrovskih
in ostalih odločitev neodvisni in

Silvo Ropoša (Arhiv Večera]
morajo ravnati skrajno odgovorno ter
izključno v dolgoročno korist družbe,
ki jo nadzirajo. AUKN delo nadzornih
svetov, tako tudi delo nadzornega
sveta Elektra Maribor, skrbno spre-
mlja in ocenjuje skozi dosežene rezul-
tate. Agencija tudi pričakuje, da bodo
vsi izborni kadrovski postopki javni
in transparentni. Agencija tudi pri-
čakuje, da bodo vsi izsledki revizije
konkretnega posla poslani v ukrepa-
nje pristojnim državnim organom in
da se nemudoma in brez izjem spro-
žijo odškodninski postopki v spornih
zadevah."

V nadzornem svetu so Roman Fe-
renčak kot predsednik, mag. Srečko
Kokalj, Drago Naberšnik in dr. Matjaž
Durjava s strani kapitala. Predstavni-
ka zaposlenih sta Miroslav Pečovnik
in do včeraj Silvo Ropoša, ki zdaj po
včerajšnjem imenovanju začasno vodi
družbo kot predsednik uprave.


