
Cene komunalnih storitev
ostajajo zamrznjene
"za nedoločen čas".
Nepravilnosti v naložbah
sklada za razgradnjo NEK.
Mariborski primer izsilil
novelo o pravnem varstvu
prijavnih naročilih
IVAN VIDIC
Z marcem se bo prevoz potnikov po
železnici v notranjem potniškem pro-
metu podražil za šest odstotkov, vlada
je tako prisluhnila zahtevi Slovenskih
železnic. Analiza je pokazala, da cene
prevoza potnikov po železnicikar za 45
odstotkov zaostajajo za cenami javnega
cestnega prometa, je pojasnila ministri-
ca za gospodarstvo Darja Radič. Tako
naj bi bili razlogi,s katerimi SŽ uteme-
ljujejo zvišanje cen prevoza, utemeljeni,
je dejala ministrica in pojasnila, da bo
vpliv zvišanja cen na inflacijo majhen,
ne bo presegel 0,01 odstotne točke.

Z uredbo o določitvi najvišjih cen
komunalnih storitev pa je vlada za ne-
določen čas podaljšala uredbo iz lan-
skega avgusta, ko je cene zamrznila
za pol leta. Ministrstvo za okolje in
prostor naj bi v tem času pripravilo po-
sebno metodologijo in določilo način
oblikovanja cen, nadzor nad njimi
in sankcije za kršitelje. Ker tega še ni
uskladilo, ostajajo cene za nedoločen
čas zamrznjene.

Vlada se je tudi seznanila o poroči-
lu o naložbeni politiki sklada za finan-
ciranje razgradnje jedrske elektrarne
Krško (NEK) v letih 2007-2009 in, kot je
dejala Radičeva, ugotovila "kup odsto-
panj", o katerih bo seznanila državni
zbor, ki je pristojen za ukrepanje. Sklad
je leta 2008 prvič beležil negativno do-
nosnost (v višini 11,83 odstotka), v nas-
protju z določili zakona je sredstva
vlagal tudi v vrednostne papirje, ki so
predstavljali tvegane naložbe.Ni upoš-
teval načel naložbene politike glede
valutne izpostavljenosti, saj je izvajal
tudi naložbe v hrvaške kune in ne le
v evre ali dolarje, kot to določa zakon.

Upravni odbor sklada je ostal gluh ob
zahtevi vlade ob prvi obravnavi, naj
imenuje komisijo, ki bi preverila mate-
rialno in osebno odgovornost oseb, ki
so sodelovale pri teh poslih.

Vlada je na zahtevo Radičeve mi-
nistrstvo za gospodarstvo pooblasti-
la, da izvede izredno revizijo še enega
dvomljivega posla. Vršilka dolžnosti
direktorja sklada Ksenija Žnideršič
Planine naj bi bila lani nakupila obve-
znice Dela Prodaje. Vlada ni določila
roka za revizijo, ministrica pa pravi,
da bodo pohiteli, saj se mandat vršilke
dolžnosti direktorja izteka. Prav zara-
di sumov nepravilnosti pri naložbeni
politiki sklada je koalicija umaknila
predlog zakona o skladu NEK iz par-
lamentarnegapostopka, saj želi v luči
ugotovljenihnepravilnosti presoditi,
ali bi veljalo zakon dopolniti in vanj
vgraditi ustrezne nadzorne mehaniz-
me, je povedala Radičeva.

Tudi zakon o gospodarskih druž-
bah (ZGD) naj bi doživel manjšo spre-
membo, ki naj bi preprečila nasprotja
interesov pri poslovanju družb. Vlada
predlaga ureditev, ki določa, da lahko
poslovodja družbe pri sklepanju posla
z družbo, v kateri ima sam ali ožji dru-
žinski član desetino osnovnega ka-
pitala, ali je tihi družbenik, ali pa je
kako drugače udeležen pri dobičku,
to stori le, če pridobi soglasje nadzor-
nega sveta. Če tega ni, se šteje, da je
posel ničen. Ministrici se zdi zagrože-
na globa (4000 evrov) primerna. Vlada
pa je že prejšnji teden agenciji za uprav-
ljanje kapitalskih naložb države pripo-
ročila, naj nadzornikom družb naroči,
naj preverijo, v kakšnih razmerjih so
poslovodje in člani nadzornih svetov z
drugimi družbami. Vlada je tako tudi
odgovorila na zakonski predlog SDS.
"Črtanje poglavja o tihih družbah pač
ne rešuje problema," je dejala Radiče-
va, ki meni, da se ne bodo ponovile
zgodbe kot tista v primeru Taluma,
kjer je direktor Danilo Toplek eden
dveh tihih družbenikov v podjetju
Schop, ki ima v lasti ptujsko gradbeno
podjetje, to pa je v poslovnem odnosu
s Talumom v državni lasti.

Pravno varstvo in zakon o tujcih
Minister za finance France Križanič
pravi, da je prenovljeni zakon o prav-
nem varstvu v postopkih javnega naro-
čanja praktično povsem nov zakon, ki
naj bi zagotovilučinkovito pravno var-
stvo ponudnikov,naročnikov in javne-
ga interesa v teh postopkih. Skrajšuje
roke za odzivov naročnika na pritožbe
ponudnikov, zahteva nadaljevanje po-
stopkov ne glede na pritožbe neizbra-
nih ponudnikov (naročnik pa med
revizijo ne more podpisati pogodbe),
onemogoča, da bi ponudniki zahteva-
li revizijo o isti stvari (kot v primeru
blokade javnega naročila za izvajal-
ca gradnje nove stavbe mariborske
medicinske fakultete). Predlog dviga
strokovno raven članov državne revi-
zijske komisije, ki morajo biti pravni-
ki s pravosodnim izpitom, z enakimi
standardi, kot veljajo za sodnike okrož-
nih sodišč. Morali bodo imeti tudi do-

Letališči
Ker obratovanja letališč Maribor in Por-
torož zaradi izgub ni mogoče zagotovi-
ti v tržnih pogojih, je vlada z uredbo
določila, da je treba njuno obratova-
nje zagotoviti v pogojih gospodarske
javne službe. Primerna oblika je konce-
sionirana javna služba.
stop do tajnih podatkov države, EU in
zveze Nato, tako da bodo lahko odlo-
čali o naročilih na obrambnem in var-
nostnem področju.

V odsotnosti ministrice za notranje
zadeve Katarine Kresal je novelo zako-
na o tujcih pojasnila direktorica direk-
torata za migracije in integracije na
MNZ Nina Gregori. Novela upošteva
tri direktive evropske komisije, zmanj-
šuje administrativne ovire pri zaprosi-
lih za modro karto (dovoljenje za delo
in bivanje), daje več pravic tujcu, ki je v
postopku prisilne odstranitve, zagotav-
lja varovanje pravic tujcem, ki so žrtve
nezakonitega zaposlovanja, olajšuje
vstop za določene kategorije tujcev
(športniki, trenerji, novinarji, dru-
žinski člani državljana RS) in ponuja
pravno podlago za morebitni sprejem
zapornika iz zloglasnega ameriškega
taborišča Guantanamo na Kubi.



Vlada je sklenila: železniške vozovnice bodo dražje, komunalne storitve ostajajo zamrznjene. (Tit Košir)

Menjave prostorov z Mabro ne bo
Ministrstvo za zdravje je v sporočilu za javnost znova pojasnilo razloge za
razvezo menjalne pogodbe iz lanskega marca z Mabra Inženiringom - gre za
menjavo prostorov Inštituta za zdravje na Trubarjevi z delom stavbe Dunaj-
ski kristali na Dunajski v Ljubljani.

Ministrstvo sporoča, da je na dan, ko se je iztekel že podaljšani rok za
izročitev poslovnih prostorov v stolpiču SI in S2 Dunajskih kristalov, druž-
ba Mabro ni izpolnila vseh pogojev iz menjalne pogodbe, kot jih je bila dolž-
na. In sicer da bo v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Ljubljani vpisana kot
lastnica nepremičnine,na kateri stojita stolpiča, da bo iz stanja zemljiške knji-
ge izhajalo, da je nepremičnina prosta vseh bremen in pravic tretjih oseb, da
bo za stolpiča poslovno-stanovanjskega kompleksa Dunajski kristali izdelan
in vložen etažni elaborat in da bo za navedena stolpiča pridobljeno uporab-
no dovoljenje.

Zato je vlada predpogodbo in menjalno predpogodbo, sklenjeno med
vlado in Mabro, zaradi neizpolnjevanjapogojev Mabre pred tednom razve-
zah, ministrstvo za zdravje pa je vso dokumentacijo, povezano s tem prime-
rom, predalo državnemu pravobranilstvu.

Na kratko iz vlade ]
Zimske ppčitnice
Premier Borut Pahor pravi, da sistem
poenotenihzimskih počitnic ni dober,
zato bo ministru za šolstvo Igorju Luk-
šiču predlagal vrnitev na stari sistem,
na dva termina. Gospodarska ministri-
ca Darja Radič je dejala, da je bilo mi-
nistrstvo vseskozi proti in opozarjalo
na posledice, ki jih bo odločitev imela
za turističnto gospodarstvo.

Plače bančnikov __
Novela zakona o bančništvu upošteva
direktivo Bruslja, ki zaostruje pravila
za nagrajevanja v bankah. Po novem
naj bi ustrezno nagrajevaliučinkovito
upravljanje tveganj in ne zgolj dosega-
nje dobička.


