
Balkanski posli AUKN poskuša ugotoviti, za koga seje RRAC
na Hrvaškem ukvarjal z razvojem jadralnega turizma

Ljubljana, Celje - Agencija za
upravljanje kapitalskih naložb
(AUKN) od lani zaman zahte-
va podatke o poslovanju Regi-
onalne razvojne agencije Celje
(RRAC). Danes bodo nadzorni-
ki RRA odločali o odstavitvi di-
rektorja Borisa Klančnika.
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Pomembna glasova bosta pri od-
ločanju o Klančnikovi usodi imela
solastnika Ivan Štrlekar in posla-
nec Pozitivne Slovenije Stanko
Stepišnik. S Klančnikovim po-
slovanjem se po naših podatkih
ukvarja tudi protikorupcijska ko-
misija, pripravljajo se še druge pre-
iskave. AUKN je decembra zaradi
pomanjkanja podatkov dosegla
preložitev skupščine RRAC, o gra-
divih za nov sklic bodo nadzorniki
odločali danes.

RRAC kot razvojna agencija
Savinjske regije v javno-zasebni
lasti je bil predlani zaradi nezado-
voljstva regijskih županov črtan
iz evidence subjektov spodbujanja
regionalnega razvoja. Ostal mu je
nacionalni razvojni projekt tehno-
loškega središča Tehnopolis, skrbi
še za nekaj že prej zasnovanih regi-
onalnih projektov. Ukvarja se tudi
s pridobivanjem razvojnega denar-
ja za dva izmed največjih solastni-
kov, družbi Emo Orodjarna (EO) iz
Celja in Valji Group (VG) iz Štor. V
RRAC od leta 2010 za Savinjsko re-
gijo priteka manj razvojnih pomo-
či, saj so občine ustanovile novo
razvojno agencijo.

Na AUKN ne poznajo poslov-
nih poročil RRAC za leti 2008 in
2009, bilanc RRAC pa ni mogoče
najti niti na Ajpesu. Ni jasno, ali so

skupščina in nadzorniki poročila
sploh obravnavali, manjkajo tudi
konsolidirane bilance RRAC, ki
ima hčerinske družbe v Sloveniji
in tujini. Klančnik je prejšnji teden
AUKN zagotovil, da bodo gradiva
pripravili, prvi nadzornik Ivan Štr-
lekar pa pravi, da je nadzorni svet
(NS) obravnaval vse bilance, ven-
dar poslovnih poročil za leti 2009
in 2010 »ni dokončno sprejel«.
Klančnik ušel izpod nadzora
»Ne vem, ali je Klančnika treba
razrešiti po zakonu o gospodarskih
družbah zaradi tega, ker je bil prav-
nomočno obsojen za gospodarsko
kaznivo dejanje. Mnenja so različ-
na,« pravi Štrlekar. O poslovanju v
zadnjih letih pravi, da »ni bilo po-
polno, je pa bilo razmeram primer-
no«. O poslih RRAC in direktorja
Klančnika v tujini Štrlekar trdi, da
kot predsednik NS z njimi ni po-
drobno seznanjen. O več podjetjih,
ki jih je RRA pred leti ustanovil
samo na Hrvaškem, pravi, da je to
bilo skladno z načrti RRAC o raz-
vijanju turizma na Hrvaškem. »Če
se je morda izrodilo, ne vem, sem
pa bil opozorjen in delovanje na
Hrvaškem bomo pregledali. Klanč-
nik nam je zadnji dve leti nekako
ušel izpod nadzora,« priznava. A to
še niso vse pustolovščine RRAC v
tujini. Posle s posojili in investici-
jami je Klančnik širil tudi v Srbijo
in na Kosovo.

Širitev na Hrvaško
Zaradi neobjave poslovnih poro-
čil ni mogoče trditi, da RRAC do-
sega pogoje, po katerih bi morala
izdelati konsolidirane bilance. Če
bi jih, bi lastniki RRAC in nadzor-
niki lahko ocenili Klančnikovo
odgovornost za poslovanje regij-

ske razvojne agencije v tujini. Iz
registrov podjetij je razvidno, da
je RRAC leta 2006, ko je še bil v
večinski javni lasti, prek svoje hče-
rinske družbe Raintur Celje, kate-
re direktor je zdaj Andrej Šafarič,
v Zagrebu ustanovil družbo I. M.
P. Mare, ki je istega leta prevzela
družbo Canopus Charter, potoval-
na agencija, turizem in storitve, s
sedežem v Zagrebu. Direktor obeh
je postal Boris Klančnik. Potem je
Klančnik v Zagrebu na svoje ime
ustanovil še družbo Adriapolis,
turistična agencija, in tudi v njej
prevzel direktorsko mesto. Adria-
polis je nato leta 2007 v Zagrebu
ustanovil družbo Adriapolis Yach-
ting, turistična agencija. Njena di-
rektorica Gabrijela Kunst je Klanč-
nikova poslovna spremljevalka, ki
ima na Klančnikovem domačem
naslovu v Slovenskih Konjicah
registrirano samostojno dejavnost
Ranč Dravinja, doslej pa se je poja-
vljala kot kontaktna oseba v dveh
hčerinskih družbah RRAC, in si-
cer RITS Celje in Tehnopolis Celje.
Medtem je v Zagrebu Adriapolis
Yachting prešel v last podjetja TTS
Koper.

Po naših podatkih zato, ker Adri-
apolis Yachting koprskemu podje-
tju in njegovemu lastniku Robertu
Urlebu ni vrnil posojila. Urleb je
pričakoval, da bo s prevzemom
Adriapolis Yachtinga dobil tudi
jadrnice v lasti podjetja, a je lani

v Zagrebu še potekala tožba, ker je
bilo v podjetju manj jadrnic, kot je
Urleb upal. Urleb ima v lasti tudi
podjetje Robilet, letalske storitve
in trgovina, ki ima sedež v Celju
prav tam, kjer domujejo RRAC,
RITS, Tehnopolis in Raintur.




