
KZ Vipava namerava Agroind preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo

Brez prodaje srebrnine ne bo šlo. Tako
ugotavljajo v Kmetijski zadrugi Vipava. Do
maja želijo imeti v rokah vse potrebne
dokumente za prodajo svojega deleža v
Hranilnici in posojilnici Vipava. Pravijo, da ne
prodajajo zato, ker bi si to želeli, ampak zato,
ker druge možnosti ni.

VIPAVA � Dezinvestiranje
in sanacija Agroinda ter po-
plačilo obveznosti do vino-
gradnikov so prednostne
naloge Kmetijske zadruge
Vipava v tem letu.

Sanacija Agroinda in os-
talih ključnih akterjev v
kmetijstvu v Vipavski dolini
sta po besedah direktorja
KZ Vipava Borisa Bajca bis-
tvo strategije vipavske za-
druge. Zato se je odločila za
dokapitalizacijo Agroinda
in lani uspešno prevzela
osemodstotni delež, tako
da je trenutno lastnica sku-
paj nekaj čez 83-odstotnega
deleža vipavske družbe.
"Naš načrt je, da postanemo
stoodstotni lastnik Agroin-
da, kajti šele tako bomo lah-
ko izpeljali strateški preo-
brat Agroinda iz delniške
družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo. Praksa kaže,
da je d.o.o. bolj prilagod-

ljiva oblika z racional-
nejšim vodenjem. Po sana-
ciji družbe pričakujemo od
hčere konkretne rezultate.
Naš cilj je narediti to hišo
učinkovito in gospodarsko
vzdržno. Ne želimo več, da
se z nešteto dokapitaliza-
cijami samo gasi požar. Žal
je žrtev tega procesa naša
hranilnica. A taka je bila
skupna odločitev večine
naših članov že pred dvema
letoma," pravi direktor za-
druge.

Strasti
so se pomirile

Po decembrskih polemi-
kah glede morebitne pro-
daje deleža zadruge v Hra-
nilnici in posojilnici Vipava
Zadružni kraški banki so se
strasti med malimi del-
ničarji in vodstvom zadruge
pomirile in pripeljale do
resnih pogovorov. Konzorcij
malih delničarjev, kjer sta

tudi občini Vipava in Aj-
dovščina, je po besedah
Bajca oblikoval ponudbo,
zdaj pa se pogovarjajo o
podrobnostih. "Postopek
teče pod nadzorom Banke
Slovenije, torej ne držijo
očitki, da prodajamo pod
mizo. Delež bomo prodali za
primerno ceno. Obveznosti
so znane. S prodajo moramo
poplačati en letnik grozdja
in omogočiti finančno
vzdržnost kmetov, da bodo
še naprej proizvajali suro-
vino za Agroind. Hkrati bo
to dalo nov elan njegovi sa-
naciji," pravi Baje in dodaja,
da so trenutno s plačilom
grozdja na polovici letnika
2009.
Na tnalu je celotno
vipavsko kmetijstvo

Vinogradniki pa so s po-
mladnimi opravili in novimi
stroški vsak dan v težjem
položaju. Novi predsednik

upravnega odbora zadruge
Aleš Kosovel in član odbora
Zoran Vetrih poudarjata, da
gre za odgovorno odločitev.
Kosovel dodaja: "M nam
vseeno, a dejstva so jasna. Ali
se odpovemo deležu ali po-
topimo 670 članov zadruge
in kmetijsko proizvodnjo v
Vipavski dolini." Tudi Koso-
vel poudarja, daje njihov cilj
ohraniti kmetijstvo v dolini.
"Če zadruga in Agroind ne
bosta splavala, se tudi vi-
pavskemu kmetijstvu ne piše
dobro" dodaja Kosovel.

V zadnjih mesecih je us-
pel zgladiti stare delitve
med člani v zadrugi in se
nadeja, da bo uspel vzpo-
staviti večji stik med zadru-
go, kmeti in Agroindom.
Prepričan je, da bodo le s
skupnimi močmi uspešno
prebrodili krizo in ohranili
kmetijstvo v Vipavski dolini.

ALENKA TRATNIK



Hranilnica in posojilnica Vipava bo vendarle morala dobiti novega lastnika, pravijo v KZ Vipava

Boris Baje: "Ne želimo
več, da se z nešteto
dokapitalizacijam i
samo gasi požar. Žal je
žrtev tega procesa naša
hranilnica."

Aleš Kosovel: "Ali se
odpovemo deležu ali
potopimo 670 članov
zadruge in kmetijsko
proizvodnjo v Vipavski
dolini."


