Nujni postopek: Koalicija
sama potrdila Lex Mercator
Po najhitrejšem postopku je 47 poslancev SMC, Desusa in SD
nekaj pred 19 uro potrdilo zakon, da bo država v Mercator
poslala super nadzornika.
Ta

nadzornik

bo

insolventnemu

Agrokorju

preprečeval

izčrpavanje največjega trgovca v Sloveniji.
Proti je glasovalo 20 poslancev SDS in NSi. Poslanci ZL so se
vzdržali.
Iz SMC so o pomenu odločanja med drugim sporočili:
.@PotocnikAndreja: Ukrepamo preventivno in ščitimo interes
domačih dobaviteljev, zaposlenih v Mercatorju in z njim
povezanimi subjekti.
— Stranka SMC (@StrankaSMC) April 25, 2017

Poseben zakon tudi na Hrvaškem
Poseben zakon o izredni upravi v sistemskih gospodarskih
družbah, da bi preprečil stečaj Agrokorja in za zaščito
interesov Hrvaške ob hudih finančnih težavah tega podjetja, je
v začetku meseca sprejel tudi sabor sosednje Hrvaške.
Tam so kot sistemske določili družbe z vsaj 5.000 zaposlenih

in milijardo evrov aktive. Zakon sosednji državi omogoča
imenovanje izredne uprave v takšni družbi in vseh odvisnih in
povezanih družbah, kadar so izpolnjeni pogoji za stečaj ali
predstečajni postopek.
Agrokor je že v takšnem položaju. Mercator je bil temu
podjetju prodan v času vlade Alenke Bratušek.

V Sloveniji manj široko
Slovenska vlada je tik pred velikonočnimi prazniki zahtevala,
da morajo poslanci po najhitrejšem postopku potrditi podoben,
a nekoliko manj ambiciozen zakon kot so ga v sosednji državi.
Postopek imenovanja izrednega nadzornika v upravi Mercatorja
bo od sodišča zahtevala vlada, izbralo pa ga bo sodišče.
To možnost zakon v Sloveniji dopušča le v družbah, ki
zaposlujejo vsaj 6000 ljudi in imajo več kot milijardo evrov
prihodkov od prodaje. Takšna je ena sama: Mercator.
Nadzornik bo imel pravico z vetom ustaviti posle, ki bi
izčrpavali Mercator.

Za nepremičnine Mercatorju ne plačajo
Posebnega zakona za Mercator v opoziciji niso podprli. Razloge
deloma pokažejo tri izjave opozicijskih predstavnikov:

Matej Tonin (NSI) Foto: Državni
zbor/Barbara Žejavac
Matej Tonin (NSi): »Če se bo slučajno v Sloveniji našel takšen
super Mario, ki vse te stvari lahko nadzoruje, potem je to
super, ampak kljub vsemu ta rešitev ne bo rešila temeljnih
problemov, ki jih ima danes Mercator… Mercatorjeve
nepremičnine na Hrvaškem brez kakršnegakoli plačila uporablja
Konzum. Po drugih nekdanjih jugoslovanskih republikah pa
Mercator plačuje drage najemnine Konzumu oziroma Agrokorju in
to je ena izmed temeljnih zadev, ki jih ta zakon zagotovo ne
rešuje in za Mercator pomenijo škodo, ki se ne meri v
milijonih, meri se v desetinah milijonov evrov.«

Le pranje rok
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Matej T. Vatovec (ZL)
Foto: Državni zbor/Barbara
Žejavac
Matej T. Vatovec (ZL): »V Združeni levici zakonu ne bomo
nasprotovali kljub temu, da ne bo prinesel nobenih otipljivih
rezultatov. Ne bo pa niti škodil zaposlenim ali pa podjetju.
Tako imenovani Lex Mercator je pač v prvi vrsti promocijska
poteza te vlade, ki si želi oprati roke nad težkim položajem,
v katerem se je znašel Mercator, ki ima izjemno pomembno vlogo
za slovensko gospodarstvo in od katerega je odvisnih veliko
delovnih mest. Scenarij Agrokorja, ki se sedaj uresničuje, je
bil jasno zapisan že ob prodaji pred tremi leti.«

Jože Tanko (SDS) Foto:
Državni zbor/Barbara Žejavac

Leto samih posebnih zakonov
Jože Tanko (SDS): »Očitno je letošnje leto sezona posebnih
zakonov in posebnih pristopov. Na začetku leta smo začeli z
Lex Magna, potem je sledil poseben pristop pri Cimosu, potem
smo imeli Lex drugi tir in ta mesec imamo še Lex Mercator in
morda prihodnji mesec Lex Tuš. Zdaj, če to govori o tem, da
vlada dela sistematično, kot bi morala delovati, potem mislim,
da tu ne delimo istega mnenja. Nemogoče je, da bi nek resen
pristop vlade, ki ga mora zagotoviti, dopustil toliko posebnih
okoliščin, da smo sprejeli zdajle tretji ali četrti posebni
zakon v tem mesecu in se še na nek poseben način ukvarjali s
podjetjem Cimos.«
Odzval se je tudi predsednik največje opozicijske stranke
Janez Janša s:
Tale je bolj odziven na logiko kot @StrankaSMC #lexMercator
pic.twitter.com/jaKojKMXaH
— Janez Janša (@JJansaSDS) April 25, 2017

[wp_ad_camp_3]

