
Prodaja Večera: saga se nadaljuje

Sklicuje se na se odprte postopke, ki lahko vplivajo na izdajo soglasja
To s postopki pravobranilstva in UVK menda ni in ne more biti povezano
Ljubljana - Čeprav so mediji in zainteresirana javnost danes pričakovali končno odločitev ministrstva za kultu-
ro o soglasju k prodaji Večera prekmurskemu podjetju 3Lan, se prodajno-nakupna saga še ni končala. Včeraj so
namreč z ministrstva sporočili, da se - še - niso odločili o izdaji soglasja, češ da proučujejo »nekatere postopke,
ki so s tem pravnim poslom neločljivo povezani in lahko vplivajo na odločitev«. Kateri postopki lahko vplivajo na
odločitev ministrstva, ni jasno.

Z ministrstva za kulturo so spo-
ročili, da zakon o medijih »ne omo-
goča pregleda okoliščin lastniških
pravnih poslov«. Po pozivu podjetja
3Lan in Dela revij tako »v sodelova-
nju z drugimi organi (ministrstvo
za gospodarstvo, državno pravobra-
nilstvo)« proučujejo s prodajo Veče-
ra »neločljivo povezane« postopke.
Poudarili so, da vsi ti postopki še
niso končani, lahko pa »vplivajo na
odločitev«. Sprejeli jo bodo »v naj-
krajšem možnem času«.

Več o »neločljivo povezanih«
postopkih, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na odločitev ministrstva,
uradno nismo izvedeli. Naša poi-
zvedovanja v zadnjih tednih sicer
kažejo, da nekaj postopkov res še ni
končanih, a naj pri tem ne bi šlo za
takšne, ki bi kakor koli vplivali na
odločitev ministrstva. Po naših in-
formacijah se državno pravobranil-
stvo ukvarja z 'izvirnim grehom', to-
rej z nakupom Večera leta 2008, ki
je botroval odločbi urada za varstvo

konkurence, da mora Delo štajerski
časnik prodati. Komisija za prepre-
čevanje korupcije je svoj postopek
prav tako že končala, o čemer je
menda obvestila ministrstvo.

Ostaneta še davčna uprava
in urad za varstvo konkurence
(UVK). Prva po naših podatkih
proučuje finančne tokove med
Matejem Raščanom in direktor-
jem 3Lana Denisom Čehom (ter
najverjetneje njunimi podjetji).
Mali delničarji Večera pa so pred
mesecem dni vložili pobudo za
izrek ničnosti sklepa UVK o so-
glasju družbi Delo za prodajo Ve-
čera 3Lanu. Toda soglasje urada
je končno in pravnomočno, zato
obravnava pobude malih delni-
čarjev, kot smo izvedeli, ne more
in ne sme vplivati na odločitev
ministrstva. Navsezadnje, pravijo
naši pravniški sogovorniki, mi-
nistrstvo za kulturo po zakonu o
medijih tako ali tako nima druge
možnosti, kot da izda soglasje. Za-

kaj tega ne stori, najbrž ve samo
ministrica Majda Sirca.

Tako so še naprej odprte tri mo-
žnosti: ministrstvo lahko izda so-
glasje, ga ne izda ali pa se ne odzove.
Prvi razplet bi pomenil nadaljeva-
nje prodaje in še drugi postopek
pred UVK, ki mora soglasje izdati
tudi kupcu (3Lan). Druga možnost
bi najbrž privedla do pritožbe 3Lana
proti negativni odločitvi ministr-
stva in do postopka pred upravnim
sodiščem. To bi odločalo tudi v pri-
meru, če se ministrstvo za kulturo
ne bo odzvalo, kar bo najbrž pome-
nilo še odškodninsko tožbo proti
ministrstvu, ki sta jo pretekli teden
napovedala Čeh in soupravljavec
Večera Matej Raščan, direktor Dela
revij. Čeh in Raščan sta ministrstvu
v dopisu določila teden dni za odlo-
čitev o soglasju, ker so vsi zakonski
roki za odločanje že potekli. Ker je
ministrstvo zdaj sporočilo, da še ni
odločilo, bosta Čeh in Raščan napo-
ved tožbe najverjetneje uresničila.
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