
Prihodnost Hranilnice
Vipava v primežu interesov
Uroš Glavan je med prodajo Hranilnice Vipava postal njen prvi nadzornik

Tomaž Modic

Ljubljana - V dneh, ko na Kmetijski
zadrugi (KZ) Vipava pod vodstvom Bo-
risa Bajca odločaj o o prodaj i Hranilnice
in posojilnice Vipava (HKS), je za-
menjava nadzornikov hranilnice še po-
džgala vse glasnejša ugibanja o »taj-
nem« načrtu zadruge o likvidaciji hra-
nilnice in prenosu njenega poslovanja
na italijansko Zadružno kraško banko.

Novi predsednik nadzornega sveta
vipavske hranilnice je namreč Uroš
Glavan, kije do pred leti tesno sodeloval
s privatizacijskim mogotcem Igorjem
Lahom inje mnogo bolj znan iz poslovz
Gradbenim podjetjem Grosuplje
(GPG) , kjer so na veliko trgovali z nepre-
mičninami in finančnimi naložbami.
Glavan naj bi sicer z Danijelom Viljev-
cem in Alešem Glavanom obvladoval
družbo Murka. Vzvezi s tem so se poja-
vile tudi informacije o hkratni prodaji
dosti pomembnejše naložbe za zadru-
go - Agroind Vipava 1894.

»Nimam nobenih lastniških ambicij
niti v Hranilnici in posojilnici Vipava
niti vAgroindu,« je včeraj zagotovil Gla-
van. »Zadruga meje povabila v nadzor-
ni svet, ker sem z njimi že sodeloval pri
nekaterih drugih projektih vpreteklosti
oziroma jim svetoval,« je povedal. Da bi
Laha ali z njim povezane družbe zani-
mal nakup Agroinda Vipava, pa so zani-
kali tudi v njegovi družbi KŠ Naložbe.
Obenem so opozorili, da z Glavanom in
Viljevcem ne poslovno ne kako drugače
ne sodelujejo že od leta 2008, ko so
zaključili delovno razmerje z njima.

Kot je znano, je bilo več interesentov
za hranilnico, tudi tuj ih, zavezuj očo po -
nudbo za nakup 56-odstotnega deleža
HKS pa so nato oddali Deželna banka
Slovenije (DBS) in na drugi strani obči-
ne Vipava, Ajdovščina in Renče-Vogr-
sko v imenu malih delničarjev. Ponudbe
bodo odpirali prihodnji teden, po izve-
denih pogajanjih pa bi morali do konca
avgusta že izvedeti končne rezultate.

Čeprav je prodajni postopek hranil-
nice tik pred iztekom, pa se je Baje
odločil iz nadzornega sveta odpoklicati
Branka Košuto in Nežko Sojar. Po trdit-
vah naših virov pa si je vsaj eden od
odstavljenih nadzornikov prizadeval za

prodajo hranilnice po transparentnem
postopku, morebitnemu predlogu lik-
vidacije pa bi nasprotoval. Kot smo iz-
vedeli, seje predlog za likvidacijo znašel
že na dnevnem redu ene od lanskih sej
nadzornega sveta, a je bil nato umak-
njen.

Zato pa so mali delničarji, ki se po
občinah potegujejo za nakup hranilni-
ce, tik pred zdajci izvedeli, da bosta
interese zadruge v nadzornem svetu
namesto Borisa Perica (KB 1909) in
Adriana Kovacica (Zadružna kraška
banka) zastopala samostojni podjetnik
Aleš Krečič, sicer komitent hranilnice,
in investicijski menedžer Glavan. Na
sami skupščini je namreč Baje vložil
nasprotni predlog, s katerim je Perica in
Kovacica zamenjal s Krečičem in Glava-
nom. Zakaj je to storil in zakaj so sploh
zamenjali nadzornike, pri Bajcu včeraj
nismo mogli preveriti.

Po naših informacijah morebitni lik-
vidaciji hranilnice nasprotuje Banka
Slovenije, a ji po trditvah naših virov ne
bo nasprotovala, če prodaja ne bi uspe-

la. Ta pa je v Bajčevih rokah, ki se bo
moral odločiti, ali bo sprejel katero od
ponudb. Kot smo izvedeli, naj bi v za-
drugi pričakovali, da bodo za večino
hranilnice iztržili vsaj 2,1 milijona evrov,
primorske občine pa naj bi svojo po-
nudbo po izvedbi skrbnega pregleda
oklestili na 1,6 milijona evrov.

Zadruga po naših informacijah pos-
pešeno išče tudi kupca zaAgroind, kije
lastnik mlekarne in druge največje vin-
ske kleti pri nas. Sočasno so se na Pri-
morskem pojavile govorice, da Agroind
kupuje Lah oziroma njegovi nekdanji
tesni sodelavci. Resda je družba v zad-
njih petih letih ustvarila več kot devet
milijonov evrov izgub in posledično že
nevarno bremeni nadrejeno KZ Vipavo,
vendar so zanimive zlasti njene nepre-
mičnine. Njihovaknjigovodska vredno-
st po javno dostopnih podatkih znaša
šest milijonov evrov, tu pa so še stroji in
zaloge ter terjatve do kupcev, kar skup-
no predstavlja dobrih 18 milijonov
evrov premoženja.
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Prodajo Hranilnice in posojilnice Vipava spremljajo menjave nadzornega sveta
ter ugibanja o likvidaciji in celo prodaji vinske kleti in mlekarne Agroind Vipava
1894.


