
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada sov preiskavi domnevnega
oškodovanja begunjskega Elana opravili dvanajst hišnih, preiskav. Predsednika
uprave Roberta Ferka sumijo oškodovanja podjetja za 300 tisoč evrov.

Andraž Sodja

Begunje - Preiskovalci NPU
so opravili dvanajst hišnih
preiskav in pridržali tri ose-
be, med katerimi je bil pred-
sednik uprave Elana Robert
Ferko, med osumljenci pa
naj bi bil tudi direktor ka-
drovske agencije A.S.O. Kot
je pojasnil tiskovni predstav-
nik generalne policijske
uprave Drago Menegalija, so
preiskave potekale na ob-
močjih ljubljanske, kranjske
in koprske policijske uprave
na podlagi prijave protiko-
rupcijske komisije, preisko-
vane pa sumijo oškodovanja
begunjskega Elana za več kot
300 tisoč evrov. Ferku očitajo
zlorabo položaja zaradi izpla-
čila nagrade prek agencije
A.S.O, prodaje stanovanj in
garaže v Ljubljani in plovila.
Proizvodnja v Elanu je kljub
preiskavi potekala normalno.

Po preiskavi v Elanu, ki je
trajala več ur, so Ferka izpu-
stili iz pridržanja. Kot je po-

vedal ob odhodu, je krimina-
listom izročil IPad in IPhone
ter vso dokumentacijo, ki so
jo zahtevali na sedežu druž-
be. Ferko dodaja, da ta obisk
kriminalistov ni bil edini v
Hanu: "Kriminalisti sprem-
ljajo to podjetje, odkar sem v

njem. Vso dokumentacijo
pa smo predali že drugim
institucijam." Spomnil je,
da je Elan v začetku leta
2009 prejel v zelo slabem
stanju, prepričan je, da je
vse, kar je bilo narejeno, ne-
problematično.

Komisija za preprečevanje

korupcije je pozdravila hiter
odziv pristojnih organov, v
sklopu svoje preiskave do-
mnevnih nečednosti pa na-
daljuje z aktivnostmi, ki
vključujejo tudi preverjanje
ravnanja odgovornih oseb
lastnikov: KAD, PDP in Tri-
glava Naložb.
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Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so zaprli poslovne prostore Elana ter
zasegli dokumente, povezane z domnevnimi koruptivnimi dejanji.



O dogajanju v Elanu je bil
obveščen tudi predsednik
nadzornega sveta Elana Aleš
Zupančič, ki je takoj sklical
izredno sejo nadzornega sve-
ta. Zaradi zagotavljanja sta-
bilnosti v podjetju so za za-
časnega člana uprave imeno-
vali predsednika nadzornega
sveta Aleša Zupančiča, z od-
ločitvijo o usodi predsednika
uprave Roberta Ferka pa
bodo počakali, dokler ne do-
bijo rezultatov revizije poslo-
vanja, predvidoma prihodnji
teden. O zamenjavi Ferka na
mestu predsednika uprave
Elana, ki ga zaseda od janu-
arja 2009, so razmišljali že
prejšnji nadzorniki zaradi is-
tih domnevnih nepravilno-
sti, vendar so zaradi medse-
bojnih nesoglasij odstopili in
odločitev prepustili lastni-
kom. Ti so na skupščini ime-

novali nov nadzorni svet in
posebnega revizorja. S strani
enega izmed lastnikov, Po-
sebne družbe za podjetniško
svetovanje (PDP), so sporoči-
li, da si želijo, da bi bila odpr-
ta vprašanja čim prej razjas-
njena, s podrobnostmi doga-
janja pa niso seznanjeni. Po
njihovih informacijah so
novi člani nadzornega sveta
že pred preiskavami začeli s
postopki iskanja novega
predsednika uprave, priča-
kujejo pa, da se bo nadzorni
svet nemudoma odzval na
nastalo situacijo ter bodo
kljub temu delovni procesi v
podjetju potekali normalno
ter se nadaljuje proces doka-
pitalizacije. "Elan je odlična
blagovna znamka, z vrhun-
skim znanjem in zaposleni-
mi, ki za nadaljnji razvoj na
zahtevnem svetovnem trgu
potrebuje svež kapital," za-
ključujejo na PDP.


