
Okrog Kmetijske zadruge Vipava postaja vse bolj vroče - Vipavski župan Princes je pozval upravni odbor KZ, naj zamenja direktorja

Zamenjava Bajca? Ni razloga!

Vipavski župan Ivan Princes je presenetil s
pozivom upravnemu odboru Kmetijske
zadruge Vipava naj zamenja direktorja Boris
Bajca. Glavni razlog tiči v dogajanju pri prodaji
deleža v vipavski hranilnici. "Kot da naši
vinogradniki še ovce niso, ne pastirji, ki si ne
upajo več vprašati za svoj delež," je ogorčen
Princes. Predsednik upravnega odbora zadruge
Aleš Kosovel se ne strinja: "Ne vidim potrebe za
Bajčevo zamenjavo."

VIPAVA � Prodaja deleža
vipavske zadruge v Hranil-
nici in posojilnici Vipava
očitno še poglablja različne
poglede na usodo te usta-
nove in posledično na ob-
stoj in razvoj kmetijstva v
dolini.

KZ Vipava namerava s
kupnino poplačati letnik
grozdja pridelovalcem iz Vi-
pavske doline in sanirati vi-
pavski Agroind. Trenutno v
zadrugi še čakajo na po-
nudbe notranjih delničarjev
hranilnice, predvsem Za-
družno kmečko banko iz
Opčin.

Med zunanjimi interesen-
ti je najboljšo ponudbo po-
slala Občina Vipava, okrog
katere so zbrani nekateri

mali delničarji hranilnice in
zunanji partnerji, ki si želijo,
da bi ostala hranilnica v Vi-
pavski dolini.

Zgodba za koga?
Vipavski župan Ivan Prin-

ces je že večkrat poudaril, da
je ogorčen nad postopki
prodaje, zdaj pa je svoje ar-
gumente še podkrepil. "Kot
da lokalni evro ni primeren.
Kot da je ta stvar zgodba,
napisana za nekoga druge-
ga. Kot da naši vinogradniki
še ovce niso, ne pastirji, ki si
ne upajo več. vprašati za svoj
delež. Ubogi vinogradniki že
dve leti in pol niso dobili
plačanega pridelka. Ta za-
druga pa je zdaj terjatve do

Agroinda spremenila v las-
tniški delež. In kaj bodo jutri
dobili kmetje? Delnice v
Agroindu, ki ne bodo vredne
popolnoma nič. Zadruga je
polna hipotek, mlekarna gre
v poskusno obratovanje z
drugim upraviteljem, enaka
zgodba se bo zgodila jutri,
pojutrišnjem s kletjo. Zato
bom apeliral na upravni od-
bor zadruge, naj zamenja

Ivan Princes: Apeliral
bom na upravni odbor
zadruge, naj zamenja
direktorja."



direktorjja," je Princes naštel
nekaj raalogov za svoj apel.

Upravni odbor
podpiira direktorja

Aleš Kosovel, predsednik
upravnejga odbora zadruge,
je za županov poziv za zdaj
slišal le posredno. "Župan
ima lahtko o zadevi svoje po-

glede. Prav tako se ni zgodilo
prvič, da se ni strinjal z dru-
gimi. V upravnem odboru
zadruge smo z dosedanjim
delom direktorja zadovoljni
in nimamo pripomb. Dela
skladno z našimi odločitva-
mi in ne vidim nobene po-
trebe za njegovo zamenjavo.
Nenazadnje pa ima župan

dovolj drugega dela in ne
vem, če je njegova naloga, da

se vtika v odločitve uprav-
nega odbora zadruge."

"Nenazadnje pa
ima župan dovolj
drugega dela in
ne vem, če je
njegova naloga,
da se vtika v
odločitve
upravnega
odbora zadruge."

Direktor zadruge Boris
Baje nad besedami župana
ni presenečen. "Vse tovrstne
izjave so povezane s prodajo
hranilnice. Očitno se župan
boji in očitno sem mu trn v
peti. A delam samo skladno s
sklepi upravnega odbora za-
druge. Če ima župan denar,
mu delež v hranilnici brez
težav prodamo. Vse drugo so
neumnosti. Hujskanje, daje
treba zadrugo in Agroind
poslati v stečaj, je nepre-
mišljeno in tega ne morem
komentirati," še dodaja
Baje. ALENKA TRATNIK

Aleš IKosovel: "Z
dosedanjim delom
direkltorja smo
zadovjoljni in nimamo
pripomb."

Boris Baje: "Očitno se
župan boji in očitno
sem mu trn v peti. A
delam samo skladno s
sklepi upravnega
odbora zadruge."


