
Podjetje v večinski lasti mariborske občine bo prevzel
docent pravne fakultete, član mestnega odbora SLS,
proti kateremu tečeta dva kazenska postopka
zaradi domnevne ponareditve poslovnih listin
ter zlorabe položaja
BRANKA BEZJAK
Skupščina družbe ZUM - Urbanizem,
planiranje,projektiranje, d.o.o., ki je
v malenkost čez polovični lasti Mest-
ne občine Maribor (MOM), je za nove-
ga direktorja podjetja imenovala dr.
Borisa Kostanjevca. Doktor prava, do-
cent na mariborski pravni fakulteti,
je član mestnega odbora stranke SLS,
ki je pred štirimi leti kandidiral za
mestni svet, njegova soproga, držav-
na pravobranilka,pred tem pa tožil-
ka Nada Pernek Kostanjevec, pa je
na nedavnih lokalnih volitvah kan-
didirala na Županovi listi in SLS za
svetnico sveta mestne četrti Studen-
ci. Kostanjevca tako lahko dodamo
na seznam tistih, ki jim je članstvo v
SLS in sodelovanje z županom Maribo-
ra Francem Kanglerjem prineslo tudi
kak pomemben položaj.

"Šlo je za splet okoliščin," odlo-
čitev za menjavo službe komentira
Kostanjevec in pove, da na fakulteti
zaradi bolonjskih programov ni več
toliko tistih "ekonomsko obarvanih"
predmetov, kar je zanj pomenilo, da
je obdržal zgolj mednarodno finanč-
no pravo, kar bo predaval še to šolsko
leto. "Vmes je bil objavljen razpis, na
katerega sem se prijavil in bil potrjen.
Razpisne pogoje z mojimi delovnimi
izkušnjami in izobrazbo presegam.
Imam dovolj teoretične podlage, da
približno vem, za kaj gre pri občin-

skih načrtih. Zato mislim, da na tem
področju ne bo večjih težav. S prija-
vo sem predložil tudi program razvo-
ja podjetja," je še pojasnil. Vprašanja,
koliko pa je k njegovem imenovanju
pripomogločlanstvo v SLS, ni želel ko-
mentirati.

Železnik se bo upokojil
V družbi ZUM, ki se pretežno ukvar-
ja z izdelavo prostorskih aktov, kot so
srednjeročni in dolgoročni prostorski
plani za občine ter prostorski izvedbe-
ni akti (državni in občinski prostor-
ski načrti), so direktorja iskali, ker se
bo dosedanji vodilni mož Milan Že-
leznik, po izobrazbi sicer prav tako
pravnik, upokojil. Že drugi mandat
mu poteče 31. oktobra. S 1. novem-
brom naj bi direktorovanje prevzel že
Kostanjevec, ki je povedal, da se z Že-
leznikom sestaneta v torek. Svojemu
dosedanjemu delodajalcupa je tudi že
podal prošnjo za skrajšanje odpoved-
nega roka, ki mu sicer že teče.

Kostanjevec je resda izpolnjeval
vse pogoje iz razpisa, kakor še en kan-
didat, sicer že deset let zaposlen v
ZUM, a nobeden od njiju še ni vodil
gospodarske družbe in ne pridobival

dela s področja prostorskega načrtova-
nja na trgu. Prav od trga, torej zgolj
od sodelovanja na razpisih, pa je odvi-
sna uspešnost družbe, je povedal Že-
leznik. Komisija, ki je vodila razpis,
je zato skupščini predlagala, da izbe-

re med obema kandidatoma, dodala
pa še, naj presodijo možnost, da bi na-
daljevali iskanje primernejšega kan-
didata.

MOM želela nekoga "od zunaj"
Na skupščini so nato "v ognju" imeli
tri predloge. Prvi je predvideval Ko-
stanjevca za direktorja, drugi drugega
kandidata, tretji pa, da se direktor-
ja še išče. Toda ker je ob prisotnosti
nekaj več kot 70 odstotkov kapitala
na skupščini že prvi predlog z glaso-
vanjem direktorice mestne uprave
MOM Milice Simonič Steiner dobil ve-
činsko podporo, o drugih dveh niso
niti glasovali. Steinerjeva, ki včeraj
za pojasnila ni bila dosegljiva, saj je
na dopustu, je na skupščini za primer-
nejšega označila Kostanjevca, menda
z besedami, da je dobro, da pride v
družbo nekdo od zunaj, ki ni obreme-
njen. "Mali delničarji smo se zavzeli
za stroko, predvsem zato, ker so raz-
mere na trgu težke," pa je povedala
Marinka Konečnik Kunst, zaposlena
v ZUM, ki je po pooblastiluzastopala
nekaj čez 17 odstotkov malih družbe-
nikov in skupščino tudi vodila.

Za pojasnitev odločitve, da novi di-
rektor ZUM postane njegov strankar-
ski kolega, smo prosili tudi župana
Kanglerja, ki pa je v kratkem sporoči-
lu zapisal le: "Ni pojasnitve."



Bodoči direktor v dveh kazenskih postopkih
Zoper bodočega direktorja ZUM Borisa Kostanjevca tečeta zaradi domnevne
ponareditve poslovnihlistin ter zlorabe položaja kar dva kazenska postop-
ka. Slednje naj bi bil zagrešil s podpisom fiktivnih študentskih napotnic, in
to v času, ko je na Univerzi v Mariboru delal kot pomočnik glavne tajnice.
Mariborsko sodišče ga je februarja letos spoznalo za krivega in mu izreklo
pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo enega leta, a sodba
še ni pravnomočna.

Drugi postopek poteka na sodišču v Murski Soboti, katerega sodnik je za-
radi prepričanja, da se obdolženi sojenju izmika, zoper njega nedavno odre-
dil pripor, vendar ga je odvetnik DanijelPlaninšec s pritožbo na višje sodišče
rešetk odrešil. Ker torej postopka zoper njega še nista končana, je njegovo
potrdilo o nekaznovanosti,ki ga je moral predložiti k prijavi na razpis za di-
rektorja ZUM, "čisto". Med zahtevanimi potrdilipa tega, ali je oseba v kazen-
skem postopku, ni bilo. Kostanjevec je o postopkih dejal le, da po ustavi vsak
velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno
sodbo. "Kaj več o tem ne bi. Vsakomur se lahko to zgodi. Sodišče o tem preso-
ja in bo presodilo, kot bo," je dodal, (lev, beb)

Boris Kostanjevec: "Imam dovolj teoretič-
ne podlage, da približno vem, za kaj gre
pri občinskih načrtih." (Marko Pigac)


