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Ljubljana - Iz nadzornega sveta tržiš-
kega Peka so v zadnjih dveh tednih
odstopili trije nadzorniki. Najprej sta
odstopila Vladimir Malenkovič in
Damir Cibic, ki sta zastopala intere-
se države, ki je 82-odsotna lastnica
Peka, na včerajšnji seji nadzornega
sveta pa je odstopila še predstavnica
zaposlenih Romana Oman.

Že zaradi odstopa Malenkoviča in
Cibica je bil nadzorni svet Peka nes-
klepčen, kar pomeni, da ne more
sprejeti nobene odločitve. Zato bi
morala biti v kratkem sklicana skup-
ščina Peka, ki bo imenovala nove tri
člane nadzornega sveta. Toda zaradi
težav z začetkom delovanja agencije
za upravljanje z državnim premo-
ženjem, ki bo po novem namesto
gospodarskega ministrstva skrbela
za upravljanje Peka, se zastavlja
vprašanje, kdaj se bo to zgodilo.

Cibic, ki je predsednici nadzorne-
ga sveta Branki Kastelic poslal od-
stopno izjavo v tem tednu, pravi, da
kot nadzornik ni mogel več opravljati
svoje funkcije zaradi drugačnih po-
gledov na poslovanje, kot jih ima v
primerjavi z upravo in predsednico
nadzornega sveta. »Poleg tega način
in delo nadzornega sveta nista bila
ustrezna, predvsem z vidika dostopa
do informacij,« opozarja Cibic. Po-
dobno razlaga tudi Malenkovič, ki je
Kasteličevi poslal odstopno izjavo že
15. oktobra. »Uprava družbe nam je
posredovala informacije, ki smo jih
od- nje zahtevali, prepozno ali pa so
bile te pomanjkljive.« Pri tem Malen-
kovič opozarja na delovanje nekate-
rih članov nadzornega sveta, ki bi se
morali v dobro družbe pravočasno
odzvati, in na neenotnost med na-
dzorniki. »Za odstop sem se odločil
zaradi odgovornosti do družbe in do
lastnikov,« razlaga Malenkovič.

Na ministrstvu za gospodarstvo

zatrjujejo, da z odstopom dveh čla-
nov nadzornega sveta Peka niso sez-
nanjeni (vprašanja smo jim naslovili,
ko še ni bilo znano, da je tudi Oma-
nova odstopila). »V primeru dejan-
skega odstopa dveh članov, pred-
stavnikov kapitala, je uprava sama
dolžna reagirati in sklicati skupšči-

no,« dodajajo na ministrstvu za gos-
podarstvo.

Spomnimo, da je v minulem letu
skupina Peko ustvarila štiri milijone
evrov izgube, medtem ko je v prvih
sedmih mesecih letošnjega leta pri-
delala že skoraj dva milijona evrov
izgube.

Odstopa nadzornikov Gorjup Brej-
čeva včeraj ni želela komentirati,
medtem ko je bila Kasteličeva za
komentar nedosegljiva.
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