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Ljubljana - Niti po enomesečnem
premoru, ki si ga je vlada vzela za
premislek, kdo naj v prihodnje vodi
Agencijo za upravljanje kapitalskih
naložb, koalicijski partnerji še niso
zbližali stališč o imenih ustreznih
kandidatov. Naši sogovorniki tako
sinoči niso znali napovedati izida
današnje seje vlade, na kateri naj bi
predvidoma odločali o predlogu
kandidatov za upravo in svet agen-
cije. Razpisni postopek je za vo-
denje ene najpomembnejših držav-
nih institucij navrgel javnosti nez-
nane kandidate, katerih poslovna
pot je ovita v tančico skrivnosti,
nestimulativna plačna politika na
agenciji pa odvrača kredibilne in
strokovno neoporečne kandidate,
ki so jih poskušali nagovoriti, da bi
funkcijo sprejeli mimo javnega raz-
pisa.

Poznavalci razmer dopuščajo več
možnosti izida današnje seje vlade.
Tako je mogoče, da vlada danes
zaradi sporov med koalicijskimi
strankami in celo znotraj njih še ne
bo sprejela odločitve, koga bo par-
lamentu predlagala v potrditev.
Drugi viri pa napovedujejo možno-
st, da bo vlada v državni zbor
poslala nepopoln predlog. Po neka-
terih informacijah so se na vladi v
zadnjih dneh pogovarjali o možno-
sti, da bi predlagali zgolj dva člana
uprave agencije, in sicer Jano Odar
in Danila Grašiča, medtem ko bi
odločitev o predsedniku uprave za
zdaj preložili. V tem primeru bi
lahko kljub dosedanjemu neus-
pehu poskušali h kandidaturi nago-

voriti kandidata z ustreznimi refe-
rencami, ki ima za seboj predvsem
neomadeževano poslovno pot. Ni
izključena niti ponovitev razpisa,
čeprav je vprašanje, ali bo na koncu
dal boljši rezultat od sedanjega.
Možno je tudi, da bi vlada zaradi
zavez, ki jih je dala OECD, kljub
strokovnim in političnim pomisle-
kom imenovala celotno upravo. Za-
to ne presenečajo informacije, da
naj bi si nekateri v zadnjih dneh
močno prizadevali za to, da bi za
predsednika uprave agencije ime-
novali kandidata za člana uprave
Dušana Novaka, nekdanjega pred-
sednika uprave družbe Adriatic Slo-
venka, ki je ob podpori nekaterih
krogov v SD že nekaj časa kandidat
za vrsto funkcij. Da bi postala
predsednica uprave, se je sicer v
zadnjih mesecih izrazito trudila
Jana Odar, vendar z izjemo posa-
meznikov iz stranke Zares po naših
informacijah nima podpore v koali-
ciji. Odarjevi očitajo konfliktnost in
preveč nejasnosti v njeni dosedanji
poslovni karieri. Nekaj časa se je
kot resen kandidat za predsednika
uprave omenjal tudi Danilo Grašič,

vendar se bo zaradi namigov o
njegovih povezavah, med drugim z
Janezom Zemljaričem, poslovne-
žem in vplivnim lobistom, očitno
moral zadovoljiti z mestom člana
uprave.

Postopek izbire vodstva agencije,
ki bo upravljala trenutno devet
milijard evrov vredno državno pre-
moženje, je ponovno odprl vpraša-
nje primernosti vladnega kadrova-
nja. Kljub slabemu izkupičku, ki ga
je dal razpis, na vladi namreč že dva
meseca vztrajajo pri kandidatih, o
katerih se v javnosti ve izjemno
malo. Za večino velja, da nima niti
referenc, ki bi bile primerne za
upravljanje državnega premoženja,
prav tako niso jasne njihove dose-
danje poslovne vezi. Vsa ta vpraša-
nja pa bi morala vlada brez dvoma
pri enem od najpomembnejših ka-
drovskih odločitev v tem mandatu
razčistiti, saj bo agencija soodloča-
la pri upravljanju podjetij v državni
lasti in vodila postopke prodaje
državnega premoženja.
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Favoritinja za vodenje sveta
nepričakovano Alja Markovič Čas
Znotraj koalicije so se sprli tudi glede imen članov sveta, tik pred zdajci pa je postalo
vprašljivo še imenovanje dosedanjega favorita Rada Bohinca za predsednika
sveta. Kot kandidatka s podporo premierja Boruta Pahorja in visokošolskega
ministra Gregorja Golobica se je namreč pojavila Alja Markovič Čas, nekoč
namestnica direktorja ATVP Nevena Boraka, zdaj odvetnica, ki je med drugim
zastopala dunajsko borzo v sporu z malimi delničarji Ljubljanske borze. Očitno so
na vladi pripravljeni zaobiti določila javnega razpisa, saj je ta zahteval posebej
prijavo za predsednika in posebej za člana sveta. Mja Markovič Čas se je namreč
po naših informacijah prijavila zgolj za članico sveta agencije.



Navdušenje ob junijskem podpisu sporazuma o pogojih pristopa Slovenije h konvenciji o organizaciji za gospodarsko
sodelovanje in razvoj OECD se vedno bolj ohlaja. V vladnih strankah so se namreč začeli spraševati, ali niso na Agenciji
za upravljanje kapitalskih naložb skoncentrirali preveč moči, ki bi se lahko zlorabljala. S tem pa narašča tudi dvom o
rezultatih dela razvojnega ministra Mitje Gasparija, glavnega vladnega pogajalca z OECD.


