
Vsi predlagani sklepi na včerajšnji skupščini Istrabenza
sprejeti z veliko večino. V MDS neuspešni pri zahtevi
notranje revizije in zamenjavi obstoječega revizorja

DAMIJAN TOPLAK
Včerajšnje skupščine koprskega holdin-
ga Istrabenz se je udeležilo skoraj 77
odstotkov delnic z glasovalnopravico,
skupščine pa se tokrat ni udeležil Igor
Bavčar, nekdanji prvi mož Istrabenza.
Vsi sklepi, tudi razrešniciupravi in nad-
zornikom za lansko poslovno leto, in
imenovanje revizorja KPMG Slovenija
za letošnje leto pa so bili sprejeti z veli-
ko večino oddanih glasov.

Rajko Stankovič, predsednik Društ-
va malih delničarjev - Skupaj smo
močnejši (MDS), je ob tem opozoril na
težavo, ker naj bi bil revizor KPMG že
osmo leto zapored revidiral poslova-
nje Istrabenza, kar je relativno dolgo
obdobje, pa tudi apeliral na vodstvo
družbe, naj se izvede notranja revizi-
ja določenih poslov za zadnjih 5 let.
Stankovič je ob tem navedel, da so
že večkrat v preteklosti v njihovem
društvu zahtevali od odgovornih, da
se ugotovi njihova odgovornost, a pri
tem niso bili uspešni, niti pri tem, da
bi se izvedla posebna revizija. Ker naj
bi s stečajem podjetja Simt Istrabenzo-
vo hčerinsko podjetje Actual IT imelo

med 13 in 15 milijonov evrov izgube,
so predlagali, naj v Istrabenzu nemu-
doma izvedejo notranjo revizijo, ki bi
posle pregledala z vidika gospodarno-
sti, komisija pa naj v naslednjih šestih
mesecih konča delo in poroča nadzor-
nemu svetu.

Predsednik uprave Istrabenza,
mag. Rudi Grbec, nam je po skupščini
dejal, da je vse te posle še iz leta 2008
v posebni reviziji pregledala družba
BDO Revizija in da so se delničarji že
na preteklih skupščinah strinjali, da
se v zvezi s tem ne vlagajo kakšne tož-
be."Nadzorni svet je tudi sprejel odlo-
čitev, da revidira letošnje poslovanje
Istrabenza družba KPMG Slovenija,
kar ustreza vsem kriterijem," je dejal
Grbec in dodal, da so prejemki uprave
družbe v skladu z individualnimi po-
godbami, nadzornega sveta pa glede
na skupščinske sklepe. Po njegovem
so nekaj višji stroški za nadzornike,
ker so bile določene seje že konec leta
2009, izdatki pa so nastali šele lani.
Nadzorni svet je družbo Istrabenz lani
stal 235.788 evrov, uprava pa 337.321
evrov, še 81.278 pa so bili njeni prejem-
ki za delo v odvisnih družbah. V Istra-

Potem ko seje Tomaž Berločnik zavihtel
na vrh Petrola, je vodenje Istrabenza
letos prevzel Rudi Grbec.
(Damijan Toplak)

benzu so trenutno zaustavili prodajo
dobičkonosne družbe Instalacija, zato
pa prodajajo nekaj drugih manjših na-
ložb in določene nepremičnine.Po
lanskoletni prodaji Droge Kolinska in
podjetja Turizem Kras in nekaj nepre-
mičnin v Portorožu se je finančni dolg
Istrabenza zmanjšal za 426,5 milijona
evrov. Družba Istrabenz, ki je lansko
poslovno leto sicer sklenila s 6,9 mili-
jona evrov čistega dobička, pa je ob
koncu lanskega leta imela še za vsega
slabih 28 milijonov evrov kapitala in
se še naprej nahaja v prisilni poravna-
vi. Skupina Istrabenz ima za slaba dva
milijona evrov negativnega kapitala
in za 388 milijonov evrov finančnega
dolga.


