
Vlada zeli se dodatno
zvezati roke AUKN
Pred skupščinami ji je prepovedala
glasovanje o nasprotnih predlogih

Primož Cirman

Ljubljana - Vse kaže, da se je vlada Jane-
za Janše v spopadu z Agencijo za upra-
vljanje kapitalskih naložb (AUKN), kije
v zadnjih tednih blokirala več njenih
predlogov za imenovanja v nadzorne
svete družb v lasti države, odločila spre-
meniti taktiko.

Potem ko agencija na več skupščinah
na dnevne rede ni želela uvrstiti predlo-
gov vlade za imenovanje novih nadzor-
nikov (ti so po oceni agencije v nasprot-
ju z zakonom o upravljanju kapitalskih
naložb), bo vlada to očitno skušala do-
seči z več novimi »orodji«. V predlogu za
glasovanje na skupščinah Elektra Mari-
bor in Elektra Gorenj ska, ki gaj e sprej ela
v sredo, je namreč vlada AUKN ekspli-
citno prepovedala tako vlaganje lastnih
predlogov kot glasovanj e o novih in nas-
protnih predlogih, ki bi jih na sami
skupščini vložili mali delničarji obeh
podjetij.

Polegtega, daje s tem agenciji, ki seje
glasovanj o nasprotnih predlogih na več
skupščinah do zdaj vzdržala, dodatno
zmanjšala manevrski prostor pri upra-
vljanju državnih naložb, je vrata v more-
bitne kadrovske prevzeme nadzornih
svetov na stežaj odprla malim delničar-
jem. Tako v Elektru Maribor kot v Elek-
tru Gorenjska agenciji namreč ni dala
soglasja za izglasovanje razrešnice
upravi in nadzornikom, s čimer je pos-
tavila temelje za njihov odpoklic. Obe
družbi vodita člana oziroma simpati-
zerja SD: Boris Sovič (Elektro Maribor)
in Bojan Luskovec (Elektro Gorenjska).

Za velikodušnostjo vlade do malih
delničarjev, ki bodo očitno po novem na
skupščine sami prinašali predloge za
odpoklic nadzornikov in imenovanje

novih, se skriva jasen motiv. V najmanj
enem primeru (Telekom) je namreč
prav njih, natančneje Darija Južno, sku-
šala uporabiti za »obvod« AUKN pri
prevzemu oblasti in imenovanju poli-
tično vsečn(ejš)ih nadzornikov. Že pred
dnevi pasmo poročali, da sta predlog za
predčasni odpoklic štirih nadzornikov
Luke Koper vložila Mestna občina Ko-
per in KD Skladi, kjer so zatrdili, da so to
storili le v interesu vlagateljev in ne
zaradi domnevnih vezanih dogovorov z
vlado.

Razrešnica Kosmačinu,
ki ga preiskuje NPU
Anespomo dejstvo je, da vladi tudi novi
manevri do zdaj niso prinesli uspeha pri
prevzemanju oblasti v podjetjih. Ravno
nasprotno, potem ko je AUKN, s tem ko
se je glasovanja vzdržala, že preprečila
odpoklic nadzornikov v Elektru Celje in
Elektru Primorska, vladi tudi na včeraj -
šnj i skupščini Elektra Maribor v nadzor-
ni svet družbe ni uspelo imenovati štirih
novih članov: solastnikapodjetjazapre-
delavo surovin Erus Roberta Šprema,
Aleksandra Jovanoviča (SLS), Valterja
Drozga (Desus) in Cvetke Žirovnik (Dr-
žavljanska lista). Medtem ko so brez
razrešnice ostali vsi dosedanji nadzor-
niki Elektra Maribor s predsednikom
Romanom Ferenčakom na čelu, je ra-
zrešnico - celo v nasprotju s predlogom
vlade - presenetljivo dobil nekdanji
predsednik uprave Andrej Kosmačin, ki
ga je Nacionalni preiskovalni urad
(NPU) lani pridržal zaradi suma nedo-
voljenega sprejemanja daril. Brez ra-
zrešnice pa je ostal njegov naslednik
Silvo Ropoša, kije vodenje družbe za-
časno prevzel oktobra lani in se s prvega
stolčka umaknil marca.


