
AUKN bi lahko postal neoperativen
Kdo bo vodil agencijo? Komarjeva naj bi svoj
mandat končala v soboto - Zakon o holdingu gre v DZ
Ljubljana - Agencija za upra-
vljanje kapitalskih naložb
(AUKN) bi že prihodnji teden
lahko ostala brez predsednika
uprave in s tem postala neope-
rativna. Sedanja predsednica
uprave Dagmar Komar naj bi
agencijo vodila le še do 15. sep-
tembra, vlada pa še ni zagoto-
vila njenega naslednika.

MAJA GRGIČ

Komarjeva je ob odstopu na za-
četku julija povedala, da je AUKN
pripravljena voditi najdlje do
sredine tega meseca. Vlada je
torej imela dovolj časa, da bi po-
iskala njenega namestnika. A do
zdaj se to ni zgodilo. Komarjeva
je pred kratkim pojasnila, da je
svojo funkcijo pripravljena opra-
vljati tudi po 15. septembru, a kot
so sporočili z AUKN, do včeraj z
ministrstva za finance pisnega
dogovora o podaljšanju naloge ni
prejela.

Kdo bo od sobote vodil agencijo,
smo vprašali tudi na ministrstvo
za finance, kjer so nam skopo od-
govorili, da »ministrstvo za finance
prihodnjih kadrovskih odločitev
vlade v skladu s stalno prakso ko-
municiranja ne pojasnjuje javno-

sti«. Vlada sicer do sobote ne more
zagotoviti naslednika Komarjeve.
Zakon o upravljanju kapitalskih
naložb sicer predvideva možnost
imenovanja vršilca dolžnosti
predsednika uprave, a tudi tega
bi moral na predlog vlade potrditi
državni zbor, ki pa do sobote ne bo
zasedal.
Ohromitev agencije
Pravnik dr. Rajko Pirnat je za Delo
pojasnil, da agencijo po zakonu
navzven ne zastopa uprava, ampak
predsednik uprave. »Nujno je, da se
izvede postopek imenovanja vršil-
ca dolžnosti predsednika uprave.
Razumno bi bilo, da do takrat svoje
delo podaljša sedanja predsednica.
Če se ne eno ne drugo ne bo zgodi-
lo, ta trenutek ne vidim možnosti,
kako bi AUKN sploh lahko bil ope-
rativen,« pravi Pirnat, ki opozarja,
da je lahko končna posledica ohro-
mitev delovanja agencije. Te tako
nihče ne bi mogel zastopati niti na
skupščinah družb.

Poleg Komarjeve je v upravi
agencije le še Peter Ješovnik, ki
ga je parlament julija imenoval za
vršilca dolžnosti člana uprave, če-
prav zakon te možnosti ne pred-
videva. Ješovnik, ki se je ta teden
vrnil z dopusta, prejšnji teden še
ni imel niti pogodbe o zaposlitvi.

Menda jo je dobil ta teden, ali jo je
tudi podpisal, nismo izvedeli.

Zakon na septembrski seji
Delovna skupina parlamentarnih
strank za upravljanje državnega
premoženja je včeraj končala svo-
je delo. Vodja te skupine Marko
Pogačnik (SDS) je povedal, da so
glede zakona o Slovenskem držav-
nem holdingu (SDH) dosegli do-
ločeno politično soglasje ter da so
v zakonu upoštevali tudi nekatere
predloge opozicije, upokojencev in
sindikatov, zato ni vsebinskih ra-
zlogov za morebitni referendum, s
katerim se je grozilo.

Predlog zakona, ki naj bi ga
državni zbor obravnaval že na
prvi septembrski seji, predvideva
preoblikovanje Slovenske odško-
dninske družbe v SDH in ukinitev
AUKN. Kapitalska družba bo po-
stala hčerinska družba SDH, raz-
merja med njima pa bodo urejena
po zakonu o gospodarskih druž-
bah. Modra zavarovalnica ostaja
na Kadu, kdo bo upravljal delež v
Zavarovalnici Triglav, pa menda še
ni določeno. Sestava nadzornega
sveta SDH ostaja neusklajena, saj
se opozicija in socialni partnerji ne
strinjajo z rešitvijo, ki jo je predla-
gala koalicija.

AUKN ZAVRAČA VLADNE RAZLOGE
AUKN je pred današnjo obravnavo letnega poročila agencjje za leto 2011
objavil odgovor na vladno odločitev, da ne da soglasja k temu poroči-
lu. Na AUKN menijo, da so vladni razlogi in očitki za zavrnitev poročila
neutemeljeni.
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