Zelena za Jakliča, Accetta,
Kneza in Pavčnika
Prepričljiva večina poslancev v mandatno volilni komisiji je
Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana
Pavčnika državnemu zboru predlagala za ustavne sodnike. Za
Accetta in Pavčnika je bilo 17 poslancev, nihče proti. za
Jakliča in Kneza je bilo 16 poslancev in eden proti. Zbor bo
o kandidatih

verjetno glasoval v sredo prihodnji teden.

Velikokrat je moral predsednik mandatno volilne komisije
(MVK) Mitja Horvat pred tem glasovanjem prekiniti skoraj 12 ur
trajajočo sejo mandatno volilne komisije. A komisija je
vendarle začela razpravo o štirih kandidatih za ustavne
sodnike, ki jih je predlagal predsednik republike Borut Pahor,
in nekaj pred 21 uro zvečer tudi glasovala.

ZL: JAKLIČ JE JANŠEV
Razpravo in odločanje je ves dan poskušala onemogočiti
Združena levica. Iz te majhne poslanske skupine so ostro
nasprotovali predvsem kandidaturi Klemna Jakliča, ki je po
njihovi oceni politično preblizu predsedniku SDS Janezu Janši.
Zanimivo stališče o kandidaturi Jakliča je (na posnetku)

predstavil nekdanji predsednik ustavnega sodišča Miroslav
Mozetič. Povzema ga na twitterju pravnik Jurij Toplak:

Kandidati za Ustavno sodišče Betettova, Jaklič in Ferlinc, kot
jih vidi donedavni predsednik Ustavnega sodišča Mozetič.
pic.twitter.com/GIyDVnKbI9
— Jurij Toplak (@JurijToplak) December 7, 2016

Vodja poslanske skupine Desus Franc Jurša je zjutraj
predlagal, da bi takoj odločali, ali štiri nove ustavne
sodnike predlagati državnemu zboru, da bi ta lahko glasoval že
prihodnji teden.

Vodja poslanske
Desus Franc Jurša

skupine

To sta podprla tudi vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko in
SD Matjaž Han.
Predsednik komisije Horvat pa je vztrajal, da mu je predlog
predsednik republike Borut Pahor poslal prepozno, da bi
komisija lahko takoj razpravljala in odločala.
Kvečjemu bi lahko pozneje sklical dodatno sejo, je opozoril.

KAR TRIJE ODMORI ZA PREMISLEK
Ker Horvat ni bil pripravljen popustiti, je Han zahteval 45
minut odmora za premislek vseh poslanskih skupin, kako
ravnati.
Po odmoru je Horvat opozoril, da preprosto nima gradiva, da bi
lahko komisija takoj govorila o Pahorjevih kandidatih.
Dodal je, da pa lahko 15 minut po končani seji skliče dodatno
nujno sejo o ustavnih sodnikih. A le, če bodo papirji do
takrat pripravljeni.
Na zahtevo Jurše je moral Horvat po tem odrediti dodatno, že
drugo, prekinitev seje za posvet. Jurša mu je predlagal, naj
v te pol ure pripravi vse potrebno in nujno sejo o ustavnih
sodnikih tudi že skliče.
Po drugem odmoru, ko je Horvat zagotovil, da je dodatno nujno
sejo o ustavnih sodnikih že sklical in bo še danes, so pogovor
vendarle nadaljevali.
Proti dodatni seji, češ da niso pripravljeni nanjo, je po tem
preobratu v imenu
glasovanjem, ali
Davorina Kračuna,
protestno zahteval

ZL ostro protestiral Matjaž Hanžek. Pred
bi za člane fiskalnega sveta predlagali
Tomaža Peršeta in Alenko Jerkič je Hanžek
in tudi dosegel še tretji odmor.

ZL nasprotuje imenovanju kandidatov za fiskalni svet in za
ustavne sodnike.
Večjim strankam ZL, ki združuje le šest poslancev, očita
dogovarjanje pod mizo.
A brez dogovora, ker je za izvolitev fiskalnega sveta nujna
dvotretjinska večina najmanj 60 poslancev, izvolitev
kandidatov sploh ni mogoča.
Praktično gledano je bila dilema, ali bo v dogovoru leva ZL
ali desnosredinski SDS in NSi.

Predsednik MVK Mitja Horvat (SMC).
Foto: Državni zbor/Barbara Žejavac

FISKALNI SVETNIKI DOBILI ZELENO LUČ
Komisija je vse tri kandidate za fiskalni svet potrdila z
veliko večino. Pozneje so iz ZL zahtevali in dosegli še celo
vrsto podobnih odmorov pred glasovanji in s tem zavlekli delo
MVK vse do večera in v noč.
Po treh krogih posvetovanj s predstavniki poslanskih skupin je
predsednik republike Borut Pahor državnemu zboru ta teden za
sodnike ustavnega sodišča predlagal Mateja Accetta, Klemna
Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika.
Predsednik republike je ocenil, da kandidati izpolnjujejo
strokovne kriterije, vzbujajo zaupanje za opravljanje pomembne
funkcije in imajo podporo dovolj poslancev za izvolitev.
Državni zbor mora odločati hitro. Trem ustavnim sodnikom se
mandati iztečejo že ta mesec, enemu prihodnji mesec. Da bi
bili novo sodniki izvoljeni, bo moralo zanje prihodnji teden
glasovati najmanj 46 poslancev.

PROTI JAKLIČU NAJBOLJ OSTRO ZL
Kandidaturi Klemna Jakliča jo ostro nasprotovala združena
levica, ker je bil med pravniki, ki so kritizirali sodni
postopek proti predsedniku SDS Janezu Janši v primeru Patria.
Jaklič je tudi pred vrhovnim sodiščem protestiral proti
ravnanju rednega sodstva.
Razplet je pokazal, da je bilo Jakličevo stališče pravilno.
Trdil je recimo, da “primer Patria zoper Janšo nikoli ni
obstajal in da kdor razlaga ali celo odloči drugače,
ne
odloča po pravu”.
Da primer ni obstajal, ker je bila že obtožnica brez nujne
vsebine, kaj je sploh obtožba, je presodilo ustavno sodišče,
ko je razveljavilo vse sodbe rednih sodišč.
Jaklič je bil že v četverici kandidatov, ki jih je predsednik
republike Pahor konec leta 2015 predlagal za sodnike
evropskega sodišča za človekove pravice.
Ob njem so bili kandidati še podpredsednica vrhovnega sodišča
Nina Betteto, predavateljica na univerzi v Gentu Nina Peršak
in odvetnik Marko Bošnjak. Bettetova je sodelovala v sojenjih
proti katerim je Jaklič ostro protestiral.
Država je morala ponuditi tri kandidate. Pahor bi lahko
poslancem predlagal le tri. A je ponudil štiri. V državnem
zboru pa je večina izločila prav Jakliča.
Za naslednika Boštjana M Zupančiča je parlamentarna skupščina
Sveta Evrope na koncu z veliko večino izvolila Bošnjaka.

POSLANCEM SE MUDI
Konec marca se mandati iztečejo nekdanjemu predsedniku
vrhovnega sodišča Mitji Deisingerju, Jasni Pogačar in
nekdanjemu vrhovnemu sodniku Janu Zobcu.
Nekdanji diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, Ernest Petrič pa

je položaj ustavnega sodnika prevzel mesec dni pozneje kot
omenjena trojka: 25. aprila 2008.
Za ustavnega sodnika je Jakliča lani
predlagal Svetovni slovenski kongres.

novembra

Pahorju

Predsednik republike ga predlaga za položaj enega od treh
sodnikov, ki jim mandat poteče še ta mesec. Druga dva, ki sta
predlagana za te tri položaje, sta Marjan Pavčnik in Matej
Accetta.
Namesto sodnika Ernesta Petriča pa bo mandat aprila, če ga
večina poslancev potrdi, prevzel Rajko Knez
Če vsi ali posamezni kandidati, ki jih je predlagal Pahor, ta
mesec ne bodo izvoljeni, bodo delo na ustavnem sodišču
nadaljevali dosedanji sodniki. Mandati se jim avtomatično
podaljšajo vse dokler niso izvoljeni novi sodniki.
Na posnetku so poslanci SDS med serijo odmorov na celodnevni
seji mandatno volilne komisije:

Na posnetku vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko in
poslanci Franc Breznik, Žan Mahnič in Anže Logar Foto:
Državni zbor/Barbara Žejavac
Poslanci so lani julija za nova ustavna sodnika že
izvolili Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki sta
nadomestila Miroslava Mozetiča in Marto Klampfer.
Za zdaj kaže, da bodo prihodnji teden gladko izvolili še
štiri: Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana
Pavčnika.
Skupaj bo od devetih v letu dni zamenjanih kar šest ustavnih
sodnikov in sodnic.

