
Kdo bo vodil Premogovnik Velenje

Velenje - V ponedeljek seje iztekel razpis za direktorja Premogovnika Ve-
lenje (PV), nanj pa seje prijavil le dosedanji direktor Milan Medved. Nadzor-
ni svet je o njegovi kandidaturi odločal včeraj in ga ponovno imenoval do
avgusta 2015, vendar njegova odločitev ni več najpomembnejša, saj se lah-
ko v prihodnjih mesecih v vrhu premogovnika še marsikaj spremeni. Hol-
ding Slovenske elektrarne (HSE) kot večinski lastnik je namreč le štiri dni
pred potekom razpisa zahteval spremembe statuta, po katerih premogov-
nik ne bi imel le enega direktorja, temveč od tri- do petčlansko upravo.

Skupščina PV je sklicana za 31.
avgust, ko bo holding s svojimi 78
odstotki lastništva statut lahko
brez težav uveljavil. Še posebno,
ker hkrati predlaga razširitev nad-
zornega sveta PV s treh na šest čla-
nov in to utemeljuje z možnostjo,
da bi člana v nadzornem svetu do-
bili tudi mali delničarji, kar bodo ti
najverjetneje podprli. Če bo statut
sprejet, ga mora nadzorni svet uve-
ljaviti v treh mesecih, ko mora med
bodočimi člani uprave imenovati
njenega predsednika. To pa lahko
sedanje postopke za imenovanje
direktorja PV zaplete. Medvedu bo
namreč mandat potekel na dan, ko
je sklicana skupščina. Tudi če ga to-
rej zdaj nadzorniki potrdijo za še en
mandat, bo Medved z uveljavitvijo
sprememb statuta postal le eden iz-
med članov uprave in nadzorni svet
bo ponovno odločal o tem, kateri
izmed članov uprave bo njen pred-
sednik. Možnost, da potem za pred-
sednika uprave ne bi imenovali Mi-

lana Medveda, si HSE odpira prav s
predlaganimi spremembami statu-
ta. Za direktorja v sedanji enočlan-
ski upravi je namreč eden izmed
pogojev, da ima opravljen strokovni
izpit za vodenje metanske jame. Po
predlogu sprememb statuta pa bo
zadostovalo, da bo imel izpit vsaj
eden izmed članov uprave, predse-
dnik pa bo lahko tudi kateri izmed
drugih članov uprave. Povedano
drugače, po dolgih letih bo lahko
Premogovnik Velenje prvič vodil
menedžer, ki po osnovni kvalifika-
ciji ne bo rudar.

Po drugi strani ima krovni HSE
za zdaj le enočlansko upravo oziro-
ma generalnega direktorja. Poročali
smo že, da je bil Matjaž janežič no-
vembra na to mesto imenovan brez
razpisa in zato za največ dve leti.
Tudi predsednik nadzornega sveta
PV Simon Tot, ki je še vedno eden
izmed izvršnih direktorjev HSE in
hkrati pogodbeno direktor prav

tako enočlanske uprave Termoelek-
trarne Šoštanj (TEŠ), je pogodbo o
poslovodenju TEŠ novembra lani
podpisal za čas do razpisa in ime-
novanja direktorja TEŠ s polnim
mandatom. Toda v HSE se, name-
sto z razpisoma in imenovanjem
direktorjev HSE in TEŠ s polnim
mandatom, raje ukvarjajo s kadro-
vskimi spremembami v Premogov-
niku Velenje. Poznavalci razmer to
pripisujejo neporavnanim računom
med akterji kadrovskih menjav v
HSE v zadnjih dveh letih. Ne gre
pozabiti, daje eden izmed Janežiče-
vih svetovalcev še vedno tudi Borut
Meh, direktor HSE do oktobra lani.
Medved si je ob zaslugah za razvoj
premogovnika in širitev poslov na
tuje trge zamere nakopal predvsem
z vztrajanjem pri zagovarjanju gra-
dnje šestega bloka TEŠ in dolgoroč-
nega razvoja PV, ki predvideva iz-
kopavanje premoga v Šaleški dolini
do sredine stoletja in sočasno usta-
navljanje novih družb ter delovnih
mest. Brane Piano


