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Ukinite Agencijo za upravljanje kapi-
talskih naložb (AUKN), zahteva opo-
zicijska stranka Zares. Zato je njena
poslanska skupina pripravila predlog,
kako je treba popraviti dobro leto star
zakon, ki je AUKN ustanovil (pre-
dlog bodo zaresovci predebatirali še z
drugimi poslanskim skupinam in ga
do konca mesca vložili v parlament).
Glavna sprememba? Zares bi namesto
samostojne agencije imel le še urad v
okviru vlade.

Bi pa obdržal strokovni svet in
akreditacijsko komisijo, morda celo z
istimi člani - le da bi izločili tiste, ki so
v konfliktu interesov zaradi poslova-
nja z državnimi podjetji; Posloviti pa
bi se morala sedanja uprava agenci-
je pod vodstvom Dagmar Komar. Po
mnenju stranke naj bi sedanji AUKN
zaznamovali nedomišljen koncept,
nekompetentno vodstvo in "izrazito
netransparentno in neučinkovito de-
lovanje", kot se je izrazil prvak Zaresa
Gregor Golobic.

AUKN ima namreč v podjetjih z

mešanim lastništvom več pravic, kot
jih imajo zasebni delničarji, to pa je v
nasprotju z zakonom o gospodarskih
družbah. Parlament nima vzvodov za
odpoklic vodstva agencije, čeprav so jo
imenovali poslanci na predlog vlade.
Vlada pa nosi politično odgovornost za
delovanje agencije, ne more pa sank-
cionirati nepravilnosti v njenem delo-
vanju. "Sedanji AUKN je prosto lebdeč
in kot takega ga nosijo vetrovi intere-
snih skupin in lobijev, lahko tudi po-
vezanih s kom v vladi," je komentiral
Golobic.

Darja Radič, podpredsedni-
ca Zaresa in bivša gospodarska mi-
nistrica (iz vlade šla tudi zato, ker ji
ni uspelo zrušiti Komarjeve), pa je
dodala, da OECD ne predpisuje samo-
stojnosti agencije. "V Nemčiji je pod
okriljem ministrstva za finance, na
Finskem pod uradom predsednika
vlade, pa OECD to nič ne moti."

"V upravljanje nam je zaupano pre-
moženje dveh milijonov ljudi in zato
s premoženjem ne moremo postopati
manj skrbno in manj odločno kot ka-
terikoli privatni lastnik," so se včeraj
na pobudo Zaresa odzvali v AUKN. "Še

manj da bi dovolili, da Agencija služi
kot podaljšana roka posameznim po-
litičnim ali interesnim skupinam.
Zato se nam ob tako nenadni pripravi
tez sprememb zakonodaje s področja
upravljanja kapitalskih naložb poraja
pomislek, da se spremembe pripra-
vljajo določene politične ali interesne
skupine prav zaradi 'neposlušnosti'
Agencije." Kot menijo v AUKN, naj bi
bili tarča obtožb prav zaradi svojega
aktivnega dela, razčiščevanja potenci-
alnih nepravilnosti in preprečevanja
konfliktov interesov in strankarskih
vplivov. "Zaposleni v organih držav-
nih institucij smo tarča pritiskov,
napadov in osebnih diskreditacij, ka-
terih cilj je zaustaviti spremembe na
tem področju. Neurejene razmere pri
upravljanju družb v državni lasti so
bile v veliki meri krive tudi za splo-
šno slabo stanje v domačem gospodar-
stvu in družbi v celoti." V agenciji so
še napovedali, da bodo oktobra vladi
in parlamentu poslali vmesno poroči-
lo o dosedanjem delu, novembra pa se
bodo sestali z OECD.


