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Primaknite subvencije tudi za dija�ke domove

Lilijana Gabriè Hvasti, predsednica Dru�tva vzgojiteljev dija�kih domov Slovenije

Petra Mlakar

Dijaški domovi so mnogim srednješol-
cem po Sloveniji od ponedeljka do pet-
ka pravzaprav drugi dom. A vse več je
takih, ki si bivanja v njih zaradi denarne
stiske družine ne morejo več privoščiti.
Zdaj ko dijaki dobijo subvencijo za pre-
voz do šole, je vse manj takih, ki raz-
mišljajo o bivanju v dijaškem domu. To
je skrb zbujajoče, meni predsednica
Društva vzgojiteljev dijaških domov Slo-
venije Lilijana Gabrič Hvasti, sicer
vzgojiteljica v dijaškem domu na Bledu.
Dijaški domovi so namreč zdravo in
varno bivalno okolje za dijake: poleg
nastanitve dijakom ponujajo strokovno
učno pomoč, jih spodbujajo k samo-
stojnosti, ustvarjalnosti in nepotrošniš-
tvu. Medtem ko boste na ulicah redkeje
našli mladostnike, ki se igrajo z žogo,
rolajo, tečejo, kolesarijo, so takšni pri-
zori v okolici dijaških domov popol-
noma vsakdanji.

Kako zasedeni so letos dija�ki domovi?

Opažamo, da se določeni dijaki izpi-
sujejo iz dijaških domov, saj se raje odlo-
čajo za vožnjo v šolo, ker je bistveno
cenejša. Bilo pa je tudi kar nekaj dijakov
in staršev, ki so razmišljali o vpisu v
dijaški dom, pa se zaradi cene za to niso
odločili. Po uradnih podatkih sicer še
vedno velja, da imamo podoben vpis
kot lani, okoli 5000 dijakov, razlike se
bodo poznale čez kakšen mesec, se pa
opaža trend upadanja.

Se vam zdi to skrb zbujajoèe?

Čas dijakov, ki se bodo vozili, namesto
da bi bivali v dijaškem domu, bo postal
velik problem. Mnogi pravijo, da morajo
prej od doma, čakajo na postaji, pres-
topijo z enega avtobusa na drugega, v
šolo pridejo pol ure pred začetkom pou-
ka, na poti domov se zgodba ponovi. To
je slabo izkoriščen čas in vprašanje je,
kdaj bo dijak delal domače naloge, kdaj
se bo učil, za kar bi bilo v dijaškem domu
dovolj časa. Vendar vidimo, da so starši v
dilemi, njihova socialna stiska je velika,
tudi v dijaških domovih opažamo, da
vedno težje plačujejo oskrbnino, vse več
je neplačnikov.

Če že država namenja subvencije za
prevoz, zakaj ne dajo tem dijakom ozi-
roma družinam, ki razmišljajo o dijaš-
kem domu, na izbiro – ali subvencija za
dijaški dom ali subvencija za prevoz.
Vem, da subvencija za prevoz marsi-
komu pride prav, tudi dijakom, ki živijo
bliže šoli in jim ne bi bilo treba od doma.
A kakovost dijaških domov bi se morala
bolj poudarjati. Bojim se, da se v naši

državi vse gleda samo skozi denar, skozi
številke. Na prvi pogled je cena dijaš-
kega doma precej višja od cene me-
sečne vozovnice, vendar so v njej zajete
prehrana, nastanitev, strokovna pomoč;
v ceni vozovnice tega ni.

Se spomnite kak�nega konkretnega

izpisa iz doma, ki je bil za dijaka �kodljiv?

Ne le iz dijaškega doma, včasih se mora
dijak zaradi nezmožnosti plačevanja iz-
pisati tudi iz šole, ker je šola zanj pre-
daleč. Če je nekdo težje učljiv, je to še
bolj zapleteno. Pogosto so v domove
napoteni tudi otroci iz centra za so-
cialno delo ali iz drugih institucij, na
primer iz varnih hiš. Vsaj med tednom
so umaknjeni iz škodljivega okolja. Ne
vem, zakaj se na to pozablja.

Ali so socialne razlike med dijaki, ki

bivajo v dija�kih domovih, velike? Kako se

ka �ej o ?

Razlike se opazijo. Pri manj premožnih
dijakih so drugačna, bolj skromna obla-
čila, šolske potrebščine, manj je žep-
nine, dijaki si izposojajo denar... Vidi se
tudi pri ekskurzijah. Če je kakšna ne-
obvezna, se ve, da nanjo ne bodo šli tisti,
ki so v denarni stiski.

Ali vzgojitelji razlike med dijaki posku�ate

zmanj�ati, ubla�iti?

Tisti dijaki, ki imajo denarne težave, jih
poskušajo prikriti kar sami, in sicer tako,
da delajo, hodijo v službo. Ne le med
počitnicami, delajo tudi med vikendi in
ob popoldnevih, tudi zato, da si plačajo
ekskurzijo ali oskrbnino v dijaškem do-
mu. Prav bi bilo, da bi delali zato, da bi si
privoščili kakšen priboljšek. Ampak da
morajo to početi, da si zagotovijo nekaj
osnovnega, pa ni sprejemljivo.

Kaj v takih primerih lahko naredite

v z g oj i te lj i ?

Vsekakor razlik med dijaki, ki so v di-
jaškem domu, ne poudarjamo. Imamo
tudi veliko vzgojno-izobraževalnih uč-
nih ur o neenakosti, sprejemanju dru-
gačnosti. Poudarjamo dijakove kvalite-
te, da si izboljša svojo samopodobo.
Veliko imamo tudi projektov, ki spod-
bujajo ustvarjalnost in učijo ustreznega
odnosa do sebe, drugih in okolja, med-
generacijsko sodelovanje.

Omenjali ste ceno bivanja v dija�kem

domu. Koliko zna�a?

Cena je trenutno 208 evrov, določa jo
pristojno ministrstvo. Vključuje 22 dni
b i va n j a .

Kaj vse dijaki dobijo za ta denar?

Poleg oskrbe in bivanja v dijaškem do-
mu dobijo tudi zajtrk, kosilo in večerjo
ter strokovno učno pomoč. Družine do-
ma pa zaradi dijakove odsotnosti pla-

čujejo tudi manj elektrike, komunale in
drugih stroškov.

Dijaški domovi bi morali biti ponos
državi, a bojimo se, da bomo izgubljali
kakovost. Zdaj smo za tujino zgled, pri-
mer dobre prakse. Imamo kakovosten
kader, vzgojni program, strokovno za-
konodajno oporo. Veliko poudarjamo
prostočasne dejavnosti, aktivno preži-
vljanje prostega časa. Dijake usmerja-
mo, pomagamo jim pri reševanju med-
sebojnih konfliktov. Otroci pri nas raz-
vijajo določene sposobnosti, ki jih v
drugih sferah družbe težje razvijajo: to
so samostojnost, lastna dejavnost, spre-
jemanje drugačnosti. Pa tudi učni us-
peh dijakov, ki bivajo v dijaškem domu,
je po vseh naših primerjavah boljši od
uspeha ostalih dijakov.

Ali je prav cena trenutno odloèilnega

pomena pri odloèitvi za bivanje o

dija�kem domu?

Ne. Dobivamo tudi dijake iz bližnjih
okolij, ki bi lahko šli v šolo v svojem
kraju, pa gredo drugam, ali pa bi se
lahko vozili, pa pridejo v dijaški dom.
Mislim, da se starši zavedajo posledic
pomanjkanja časa, ki jih pesti, in poz-
najo kakovost dijaških domov. To je var-
no okolje, ki poudarja disciplino, pra-
vila, red in pomoč.

Torej dijaki, ko pridejo v dija�ki dom, niso

daleè od oèi star�ev in tako rekoè na

s vo b o d i ?

Ne. Včasih se celo zgodi, da ko kdo pride
v dijaški dom, pa si v njem predstavlja
precej več svobode, kot je je v resnici.
Računalniki niso kar naprej na voljo,
čeprav je doma tako. Dijaki morajo biti
zvečer ob dogovorjeni uri v dijaškem
domu in ponoči mora biti mir. Morajo
se prilagajati, njihova svoboda je ome-
jena s svobodo drugega.

So se, podobno kot v dru�inah, pravila v

dija�kih domovih kaj razrahljala?

Vsekakor, tudi mi moramo iti s časom
naprej. Določene meje pa morajo biti.
Znotraj meja so možni dogovori. Od-
govornejšim dijakom, ki spoštujejo pra-
vila, je denimo dovoljeno več, na primer
daljši izhod. Za takšen status se zelo
potr udijo.

Kdaj morajo biti zveèer v domu?

Najkasneje ob devetih zvečer, razen ko
imajo dovoljen podaljšan izhod do de-
setih. To je enkrat na teden oziroma po
dogovoru, ko so kaki koncerti, kulturne
ali športne prireditve.

Kdaj morajo ugasniti luèi?

Glavna luč se ugasne ob desetih. Dom-
ski hišni red zahteva mir od desetih
zvečer do šestih zjutraj.

Glede na to, da gre za odra�èajoèe,

skorajda odrasle mladostnike, koliko

imate vzgojitelji v dija�kih domovih sploh

�e prostora za vzgojo?

Otrok se pri teh letih osamosvaja. Prej je
imel ob sebi starše, zdaj se mora sam
odločati, sam poskrbeti zase, sam si
mora na primer kupiti vozovnico za
avtobus, sam mora sobivati z drugač-
nimi od sebe. Pri tem jih spodbujamo in
jim pomagamo. Je pa dijaški dom bolj
neformalno okolje od šolskega. Laže je
dijaku priti blizu, več je osebnih po-
g ovo rov.

S kak�nimi stiskami se dana�nji dijaki v

dija�kih domovih najveèkrat spopadajo?

Na začetku morda domotožje, čeprav so
vedno bolj navajeni bivanja drugod. Po-
leg teh so največje stiske finančne.

Se jim ukinjanje dr�avnih �tipendij

mladoletnim dijakom pozna?

Seveda. Obljubljali so, da se družinam
ne bo nič spremenilo. Pa se je. Otroški
dodatki so nižji od štipendij, v cenzus za
izračun pa se šteje čisto vse, tudi otroški
dodatek. Nekje dobi, drugje izgubi, na
koncu pa ima vseeno premalo. Štipen-
dije je bilo ravno dovolj za kritje bivanja.
Od ministrstva zato zdaj pričakujemo,
da bo na naši strani in na strani razvoja
strokovnega poklicnega izobraževanja.
Da bo premislilo o subvencioniranju
oskrbnine najšibkejšim. To bi morala
biti skupna naloga ministrstev za so-
cialne zadeve in za izobraževanje.

Se kje po Sloveniji dija�ki domovi �e tako

praznijo, da je ogro�en njihov obstoj?

Se praznijo, sicer je v večjih mestih teh
težav manj. Zaposlene že odpuščajo,
tega bo vedno več. Glavni razlog je uki-
njanje štipendij in subvencij za prevoze,
pa tudi generacije se manjšajo. A tudi
dijaški domovi se spreminjajo – težimo
k dvoposteljnim sobam, dijakom že-
limo ponuditi čim bolj podoben bivalni
standard, kot ga imamo doma. To je
čisto drugače kot včasih v internatih, ki
so bili natrpani s pogradi. Dijaški dom je
drugi dom.

Od kod je dijak, ki je v va�em domu od

n aj d lj e ?

To je relativno. Kilometri niso pomem-
bni, pomembno je okolje. Nekdo živi 50
kilometrov stran od šole, vendar ima v
bližini vlak, avtocesto. Tak dijak je na
boljšem kot nekdo, ki je denimo od-
daljen od šole samo 20 kilometrov, a ima
prvo postajo javnega prevoza dva ki-
lometra proč od doma. Predvsem po-
zimi so slabe prometne povezave za
mnogo dijakov problematične, zato ne-
kateri med njimi v dijaškem domu živijo
le pozimi.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••
Na prvi pogled je

cena dija�kega

doma precej vi�ja

od cene meseène

vozovnice, vendar

so v njej zajete

p re h r a n a ,

nas tanitev,

strokovna pomoè;

v ceni vozovnice

tega ni.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ••

Brskanje po desetletju steèajev

Prijateljici in sodelavki: steèajna upraviteljica Citrusa in sodnica �e desetletje skupaj vodita seminarje

Primo� Cirman

Ljubl jana – Potem ko smo mediji v zad-
njih dneh obširno poročali o prijatelj-
skih vezeh med nekaterimi stečajnimi
upravitelji in sodniki, je minister za
pravosodje Senko Pličanič o k ro ž n e m u
državnemu tožilstvu, ki naj bi pod
drobnogled že pred časom vzelo več
sodnikov, včeraj naznanil sum več kaz-
nivih dejanj.

»V zadnjih dneh sem tudi sam že
prejel kar nekaj elektronskih sporočil
in iz pogovorov z ljudmi ugotovil, da
gre za cel kup dejanj, ki jih je treba
raziskati. Že to, kar zdaj vem, pa kaže
na to, da gre za zelo velike nepravilno-
sti,« je dejal Pličanič. Obenem je na
predsednika višjega sodišča v Ljubljani
naslovil predloge za izvedbo službene-
ga nadzora nad delom več sodnikov.
Neuradno tudi nad Jelko Rozman, ki je
vodila stečaj Hranilno-kreditne službe
(HKS) Sicura, v katerem so ji upniki na
višjem sodišču izpodbili več kot deset
sklepov, in Dido Volk. Slednja je kot
sodnica v najmanj dveh stečajih (Ci-
trus in Inženiring-KBT) z »napačno
uporabo materialnega prava« odmeri-
la visoki nagradi tudi upraviteljema, s
katerima zasebno prijateljuje: Ig o r j u
Bo n č i n i in Mojci Breznik.

Pomanjkljivo poroèanje �

»kalna voda« za naveze

Minister je od vseh predsednikov
okrožnih sodišč zahteval še predloži-
tev podatkov o stečajnih sodnikih in
upraviteljih za obdobje zadnjih dese-
tih let. Prav tako je napovedal novo
spremembo insolvenčne zakonodaje.
»Ta je že pripravljena, v luči razkritij pa
bomo na ministrstvu še premislili, kaj
lahko še storimo,« je poudaril, pri če-
mer na ministrstvu »o konkretnih re-
šitvah in predvidenih spremembah ni-
so želeli govoriti«.

A jasno je, da je – kljub večjemu
številu popravkov v zadnjih štirih letih –
pomanjkljiva zakonodaja eden od dveh
vzrokov za anomalije pri slovenskih
stečajih. Na ministrstvu tako včeraj ni-
so želeli odgovoriti na vprašanje, ali
bodo z novo različico zakona o finan-

čnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju
(ZFPPIPP) upravitelje zavezali k po-
drobnejši specifikaciji stroškov v poro-
čilih o stečajih. Prav ti so namreč eden
od najpogostejših načinov postranskih
zaslužkov upravitelja ali njegovih prija-
teljev, kar v zadnjih letih dokazuje več
primerov z Elanom na čelu. Pri tem je
upravitelj informacije o prejemnikih iz-
datkov za storitve v stečajih brez aktiv-
nih upnikov dolžan razkriti le sodniku.

Kako si je Bonèina

podvojil prejemke v steèaju

Najnovejši primer tovrstne dvojne vlo-
ge upravitelja lahko najdemo v doku-
mentih, povezanih z Bončino. Slednji je
do aprila 2010 vodil stečaj družbe SCT
International, v katerem je unovčil za
dobrih 200.000 evrov stečajne mase. Ob
tem je pridelal za skoraj 70.000 stroš-
kov. Poleg 9102 evrov nagrade, ki jo je
prejel za svoje delo, je Bončina prek

svojega podjetja Bonig z družbo, katere
stečaj je vodil, sklenil še eno pogodbo -
o najemu poslovnih prostorov in upo-

rabi pisarniške opreme, telekomunika-
cij in poštnega materiala. V končnem
poročilu o stečaju SCT International je
tako mogoče najti podatek, da je druž-
ba za najemnine in administrativne
stroške plačala 11.600 evrov.

Zakaj je okrožna sodnica Jana Khalil
Š n u d e rl dopustila Bončini sklenitev
pogodbe, s katero si je prejemke v ste-
čaju podvojil, ni jasno. A to v luči doku-
mentov, ki razkrivajo neformalno ko-
munikacijo med Bončino in stečajno
pisarno ljubljanskega sodišča (ta mu je
v omenjenem stečaju dopustila celo
naknadno spreminjanje sklepa), niti ni
presenetljivo. Prej ali slej bo zato mora-
lo ministrstvo razmisliti tudi o širši jav-
ni dostopnosti stečajnih spisov. »Kalna
voda« je namreč idealno okolje za sobi-
vanje raznih navez med upravitelj, kup-
ci premoženja, izvajalci storitev ali po-
sameznimi privilegiranimi upniki.

Ko sodnica in upraviteljica

skupaj vodita izobra�evanja

Drugi vzrok za napake v domačem in-
solvenčnem sistemu je etično-moralne
narave. Četudi kodeks sodniške etike
od sodnikov eksplicitno zahteva izogi-
banje »okoliščinam, ki bi lahko vzbuja-
le videz (...) neustreznega vpliva na
njihovo odločitev«, je zdaj dokončno
jasno, da so vsaj nekateri sodniki na

tem izpitu padli. Posledice »malih sreč-
nih družin«, ki vodijo stečaje, prej ali
slej čutijo upniki.

Vzorčen primer je stečaj Citrusa. Te-
ga že od februarja 2005 vodi Mojca
Breznik, nad njim pa kot stečajna sod-
nica bdi njena prijateljica Dida Volk. A
slednje z Breznikovo ne povezujejo le
zasebna druženja, ampak tudi poslov-
no sodelovanje. Po dostopnih podatkih
namreč Volkova in Breznikova že naj-
manj desetletje skupaj vodita izobraže-
valne delavnice, predavanja in semi-
narje o nepremičninski in insolvenčni
zakonodaji. Skupaj sta podpisani tudi
pod več avtorskih del in gradiv.

Težava za Volkovo in Breznikovo je,
da so stečaj Citrusa zaznamovali tudi
sumi »uhajanja« zajetnega dela pre-
moženja iz stečajne mase, pri čemer
navadni upniki družbe iz nje niso do-
bili niti evra. Že maja 2006, torej dobro
leto dni po začetku stečaja Citrusa, je
namreč njegova pravna oseba prešla v
roke novega lastnika (Halila Bajramo-
vića), ki je zanjo plačal slabih 50.000
evrov. S tem je hkrati postal lastnik
pomembnega dela njegovega, po zatr-
jevanju nekaterih upnikov skoraj 20-
milijonskega premoženja v Bosni in
Hercegovini, med katerim so tudi tam-
kajšnja podjetja Agrokrajina, Rad Ca-
zin, Novitet in BIM. Mimogrede, v ste-
čajni masi Citrusa je Breznikovi v sed-
mih letih uspelo unovčiti za 3,1 milijo-
na evrov premoženja.

Toma� Modic

Ljubl jana – Nekdanji lastnik propa-
dlega podjetja Delo Revije Matej Ra-
ščan, ki je davkariji »pozabil« prijaviti
skoraj štiri milijone evrov premoženja,
se bo v kratkem znašel tudi pod drob-
nogledom organov pregona.

Upravitelj Miran Kos, ki vodi ste-
čajni postopek Monere, zadnje las-
tnice Dela Revij, bo Raščana ovadil
zaradi suma storitve kaznivega dejanja
oškodovanja upnikov. Po zadnjih po-
datkih je namreč od več deset mi-
lijonov evrov, ki si jih je Monera iz-
posodila pri podrejeni družbi in ban-
kah, ostalo le dva tisoč delnic NKBM,
vrednih ravno toliko evrov, in fantom-
ska posojila ter terjatve.

Koliko denarja bo Kosu uspelo iz-
terjati, ostaja neznanka. Raščan, ki je
še pred koncem davčnega postopka
glavnino premoženja prenesel v tujino
oziroma na druge fizične in pravne
osebe, se kakršnim koli sestankom izo-
giba, tako da se lahko upravitelj opre
zgolj na pomanjkljivo dokumentacijo.
Vse to pa ne pomeni dobre novice za
(bančne) upnike, ki so prijavili ne-
verjetnih 52 milijonov evrov terjatev.

Največji upnik s 35-milijonskim zah-
tevkom so Raščanove Delo Revije, ki so
se financirale predvsem pri NKBM in
zelo verjetno ne bodo videle svojega
denarja. V vrsti čakajo tudi banke
NKBM (5,5 milijona evrov), Hypo (4,4
milijona evrov), Abanka Vipa (1,9 mi-
lijona evrov), NLB (1,7 milijona evrov)
in Factor banka (1,1 milijona evrov).

»Potencialno izbodbojna ravnanja
že preverjam in niso izključena,« je
ocenil Kos. Kje je končalo več kot deset
milijonov evrov, ki jih je Monera sodeč
po zadnjih bilancah posodila nezna-
nim družbam, bo upravitelj še ugo-
tavljal. Neuradno pa je manjši del tega
zneska končal pri Rašici Point, ki je
prav zaradi izterjave okoli treh mi-
lijonov evrov končala v stečaju. Več kot
pet milijonov evrov pa so Moneri os-
tala dolžna še neimenovana podjetja.

Spomnimo sicer, da je Durs v in-
špekcijskem nadzoru nad Raščanom
ugotovil, da je v času, ko je imel v lasti

Nova kazenska

ovadba zoper

Ra � è a n a

K rasti Ljubljanske borze

svoje prispevale tudi banke

s prodajo zarubljenih delnic

Primo� Cirman

Ljubl jana – Za prazen stolček prvega
nadzornika Slovenskih železnic (SŽ)
gre na današnji seji pričakovati spopad
dveh blokov znotraj nadzornega sveta.

Po neuradnih informacijah naj bi
namreč predsednik sveta delavcev SŽ
Silvo Berdajs, ki bo po odstopu Bo j a n a
Br a n k a s položaja predsednika na-
dzornega sveta kot njegov namestnik
vodil današnjo sejo, za Brankovega
naslednika predlagal novoimenovane-
ga člana Borisa Zupančiča. Medtem ko
naj bi ta predlog podprl tudi drugi
predstavnik zaposlenih Nikola Kneže-
vič, naj bi mu nasprotovali trije člani, ki
jih je v nadzorni svet imenovalo še
nekdanje vodstvo Agencije za upravlja-
nje kapitalskih naložb (AUKN): L o j ze
Za j c , Viktor Markežič in Mitja Grbec.
Če dogovora pred sejo ne bo, bo tako
ključno vprašanje, ali bo Berdajs kot
začasno predsedujoči nadzornemu
svetu s svojim glasom tehtnico nagnil v
prid Zupančiču.

Berdajsove logike – ne glede na naj-
manj nenavadno dejstvo, da bo na-
dzornike državnega podjetja vsaj ne-
kaj časa vodil predstavnik zaposlenih

– ni težko razumeti. Zupančič, sicer
nekdanji prvi nadzornik Kada in Dela,
ki velja za kader tako imenovanega
grosupeljskega kroga SDS, v katerem
ima pomembno vlogo tudi župan Gro-
suplja in nekdanji prvi nadzornik SŽ
Peter Verlič, je namreč za zdaj edini
član nadzornega sveta SŽ, ki je bil na ta
položaj imenovan v času aktualne vla-
de Janeza Janše. Prevzem prvega na-
dzorniškega stolčka bi tako Zupančiču
in njegovim botrom omogočil dokon-
čno obvladovanje vzvodov oblasti v
družbi, ki jo za zdaj še vodi Du š a n
Me s , a naj bi bili apetiti po njegovem
stolčku kljub težkemu položaju druž-
be še vedno veliki. Med kandidati za
njegovega naslednika se je pred časom
omenjal aktualni direktor SŽ-Infras-
trukture Bojan Kekec, kandidat SDS
na zadnjih županskih volitvah v No-
vem mestu.
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Matja� Polaniè

Ljubl jana – Z nekajmesečno zamudo se
je v zadnjih dneh tudi Ljubljanska bor-
za pridružila razvitim borzam, kjer se
je rast tečajev začela že v začetku ju-
nija. Od lokalnega dna, ki so ga delnice
najpomembnejših slovenskih borznih
družb dosegle sredi minulega meseca,
so se namreč v povprečju podražile že
za skoraj desetino, od tega samo v
zadnjem tednu dni za šest odstotkov.
Včeraj sta tako na vrednosti izgubili le
nelikvidni delnici Cetisa in Velane,
medtem ko so preostale delnice v pov-
prečju pridobile na vrednosti.

Sočasno z rastjo tečajev se je po-
večal tudi promet na Ljubljanski bor-
zi. Samo z delnicami Zavarovalnice
Triglav, Krke in Telekoma Slovenije je
bilo namreč včeraj sklenjenih za kar
2,7 milijona evrov poslov, pri čemer
že sama velikost poslov nakazuje, da
so bili aktivni zlasti nekateri večji
portfeljski vlagatelji. Ali bo obrat
trenda dolgotrajnejši, za zdaj še ni
mogoče napovedati, je pa v zadnjih
dneh med kupci znova opaziti ne-
koliko več tujih investitorjev. Prav ta-
ko se je nekoliko povečala tudi glo-

bina trga, saj je na nakupni strani
opaziti nekoliko nadpovprečno ve-
liko število in pakete delnic.

Prav plitek trg je tudi eden izmed
ključnih razlogov, zakaj se medna-
rodni investitorji izogibajo Ljubljan-
ski borzi. Rast prometa v zadnjih dneh
je sodeč po naših analizah pripisati
zlasti bankam, ki so začele nekoliko
bolj pospešeno prodajati delnice, ki
so jih zasegle propadlim gradbincem
in holdinškim družbam. Banka Celje
je tako pred kratkim začela prodajati
delnice Zavarovalnice Triglav, neka-
tere bančne upnice pa so pred dnevi
začele prodajati delnice Krke, ki jih je
pri njih zastavil Zvon Dva Holding v
stečaju. S prodajami zastavljenih del-
nic Nove KBM so začele tudi upnice
propadlega murskosoboškega hol-
dinga Pom-Invest, Banko Celje je pri
delnicah Krke že dlje časa opaziti na
prodajni strani, več velikih lastnikov
pa je konec minulega tedna za zdaj še
neznanemu investitorji za okoli 3,5
milijona evrov prodalo tudi odstotek
Mercatorja. Povečano likvidnost na
Ljubljanski borzi so že začeli izko-
riščati tudi domači vzajemni skladi, ki
so povečan promet izkoristili za zni-
žanje svoje izpostavljenosti do do-
mačega trga.

Upraviteljske naveze:

od Mojce Breznik do Braneta Gor�eta

Mojca Breznik se je pri prodaji Citrusove pravne osebe »pokrila« s cenitvijo, ki jo

je leta 2006 pripravila Silvana Jagodic iz podjetja BDO (to je v lasti steèajnih

upraviteljev Grege Ermana in Andreja Marinca). Kot smo �e poroèali, je

Silvano Jagodic steèajni upravitelj HKS Sicura Brane Gor�e v sodni preiskavi proti

njemu najel za »svojo« izvedenko. Krog povezav je s tem sklenjen. Prav Gor�e se

namreè v poslih s Citrusovo pravno osebo pojavlja kot Bajramoviæev zastopni k,

Citrusova pravna oseba pa se je kmalu zatem preimenovala v Finesto nalo�be in

sede� preselila na naslov Gor�etove odvetni�ke pisarne. Tako najbr� ni nakljuèje, da

Gor�e skupaj z Mojco Breznik sedi celo v nadzornem svetu Agrokrajine, enega od

podjetij, ki so bila nekoè v Citrusovi lasti.

»�e to, kar zdaj vem, ka�e na to, da

gre za zelo velike nepravilnosti,« je

razkritje povezav med upravitelji in

sodniki vèeraj komentiral minister za

pravosodje Senko Plièaniè.

Mateja Ra�èana bo doletela kazenska

ovadba zaradi suma o�kodovanja

upnikov dru�be Monera, lastnice Dela

Rev ij .

Bo Silvo Berdajs za prvega

nadzornika �eleznic ustolièil

Borisa Zupanèièa?

največjo slovensko revijalno družbo,
porabil slabe štiri milijone evrov več
denarja, kot ga je zaslužil. Kot smo prvi
poročali, mu je odmeril tudi plačilo 1,6
milijona evrov, vendar je Raščan že
pred tem rešil podjetje Rašica Invest, z
njim pa več kot pet milijonov evrov
premoženja, razbremenjenega dolgov.
Pravočasno je prodal tudi stanovanja v
Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti.


