
Reševanje državnih lastnikov Poziv poslanskim skupinam
za sestanek -Niso lobirali za obstanek
Ljubljana - Predsednica in
član uprave Agencije za upra-
vljanje kapitalskih naložb
(AUKN) Dagmar Komar in Mar-
ko Golob sta se včeraj sestala s
poslansko skupino stranke SD.
Namen sestanka je bila pred-
stavitev nujnih sprememb za-
kona o prevzemih, in ne lobi-
ranje proti ukinitvi agencije, so
pojasnili na AUKN.

Maja Grgič

Agencija je namreč 4. januarja vse
poslanske skupine z dopisom za-
prosila za sestanek. V njem opo-
zarja, da je ustavno sodišče razve-
ljavilo avtentično razlago zakona
o prevzemih, ki je dopuščala, da

osebam, ki so pred uveljavitvijo za-
kona že presegle prevzemni prag v
višini 25 odstotkov, ni treba objavi-
ti prevzemne ponudbe, čeprav svoj
delež še povečajo. Z razveljavitvi-
jo te razlage pa je znova aktualna
problematika glasovalnih pravic
države in z njo povezanih oseb v
nekaterih podjetjih, ki jih zaradi
kršitev zakona o prevzemih obrav-
nava Agencija za trg vrednostnih
papirjev.

Izguba glasovalnih pravic v druž-
bah, ki so tudi strateškega pomena
za državo, bi predstavljala nepopra-
vljivo škodo državnemu premože-
nju, so prepričani na AUKN, zato
je po njihovi presoji nujna hitra
sprememba zakona o prevzemih.
Poslance so zato prosili, da v okviru
svojih pristojnosti naredijo vse po-
trebno, da bo državni zbor te spre-

membe čim prej sprejel. AUKN je k
temu pozval tudi nekatere ministre
in odbor za finance.

Od SD nam ni uspelo dobiti ko-
mentarja na sestanek, z drugimi po-
slanskimi skupinami pa se agencija
še ni sestala. V strankah PS in NSi se
glede srečanja z AUKN še niso odlo-
čili. Iz Desusa in SDS nismo dobili
odgovora, neuradno pa smo izve-
deli, da se SDS pred oblikovanjem
vlade ne namerava sestati z agenci-
jo. Poslanskih skupin DLGV in SLS
nam ni uspelo priklicati.

AUKN je na srečanju s poslanci
SD sicer predstavila tudi delo agen-
cije, vendar na AUKN poudarjajo,
da namen sestanka ni bilo lobiranje
za neukinitev agencije. Kot je zna-
no, ohranitev agencije zagovarjajo
le v SD, medtem ko se druge stranke
zavzemajo za njeno ukinitev.


