
Nadzorni svet Petrola Lahko bi se zgodilo, da bi namesto
nadomestnega člana NS zamenjali vse nadzornike
Ljubljana - Nadzorniki Pe-
trola so včeraj predlagali kan-
didata za novega člana, ki bo

v NS nadomestil predsednika
uprave Mercatorja Žigo Debe-
Ijaka. Po dosegljivih informaci-
jah so izbirali med direktorjem
I m pakte Žigom Vrhovcem in
Andrejo Kert, ki vodi nadzorni
svet SID Banke.

Vanja Tekavec

Ljubljanski Petrol, ki ga vodi To-
maž Berločnik, je v začetku marca
objavil vabilo k vložitvi kandida-
ture za nadomestnega člana NS
te družbe. Prispele kandidature
je presojala stalna komisija NS za
kadrovska vprašanja in včeraj svoj
predlog tudi posredovala nadzor-
nikom.

Po dosegljivih informacijah sta
v ožji izbor kadrovske komisije
prišla dva kandidata; prvi je di-
rektor Impakte Žiga Vrhovec, ki
ga je nadzorni svet že leta 2009
povabil k oddaji prijave za polo-
žaj predsednika uprave Petrola.
Druga kandidatka pa je nekdanja
vodja direktorata za premoženje
na finančnem ministrstvu Andre-
ja Kert, ki vodi nadzorni svet SID
banke. Predsednik NS Petrola To-
maž Kuntarič kandidatur včeraj
ni želel komentirati, delničarji pa
opozarjajo, da bodo končno bese-
do o novem nadzorniku (nadzor-
nikih) imeli delničarji Petrola na
majski skupščini.

Rajka Stankoviča, predsednika
društva MDS, tako med drugim
zanima, ali bo na majski skupščini
ostalo le pri imenovanju nadome-
stnega člana ali bi se lahko ponovil
scenarij Mercatorjeve skupščine,
na kateri se je popolnoma rekon-
struiral NS.

»Teoretično je lahko scenarij zelo
podoben,« je ugibal Stankovič. Kot
pravi, je društvo MDS za nadome-
stnega člana NS predlagalo člana
svojega izvršilnega odbora Gordana
Šibiča, ki je tudi med 70 večjimi del-
ničarji Petrola, vendar ga kadrovska
komisija ni uvrstila v ožji krog.

Tudi če bo na skupščini ime-
novan le nadomestni član, pa bo
izbran kandidat, ki bo pogodu
večinski lastnici, je menil Stan-
kovič. Torej državi, ki je v Petrolu
lastnica prek Kapitalske in Sloven-
ske odškodninske družbe. Med
večjimi delničarji velja omeniti še

NLB, Istrabenz, pomembno vlogo
bi lahko odigrala tudi Perspektiva
Darija Južne. Nadzorniki so včeraj
obravnavali tudi predlog uprave za
uporabo bilančnega dobička (pre-
dlog za razdelitev dividend), se
seznanili s poslovanjem skupine v
letu 2011 in strateškimi smernica-
mi za obdobje 2012-2016.

Ker je Petrol lani v svoje poslova-
nje že vključil koprske Inštalacije,
bo čistega dobička pod črto več kot
48 milijonov evrov, kot je prvotno
za leto 2011 ocenjevala uprava-. Sla-
bitve za nekatere spodletele nalož-
be družbe (Istrabenz, delnice Nove
Ljubljanske banke) in popravki sla-
bih terjatev pa bi po nekaterih oce-
nah lahko znašali kar nekaj deset
milijonov evrov. Po prvotnih oce-
nah je Petrol lani ustvaril 3,25 mi-
lijarde evrov prihodkov od prodaje,
ki so bili tako 16 odstotkov večji kot
konec leta 2010.

Končno besedo o novem nadzorniku ali nadzornikih bodo imeli delni-
čarji Petrola na majski skupščini. Foto Aleš Černivec


