Möderndorfer je šef preiskave
iranske milijarde na NLB
Janija Möderndorferja (SMC) je 53 poslancev (nihče ni bil
proti) v državnem zboru zvečer izvolilo za predsednik nove
preiskovalne komisije, ki bo na zahtevo SMC preverjala
domnevno pranje denarja in financiranje vohunskih poslov preko
NLB. Podpredsednik je Franc Trček (L). V komisiji ne bo
predstavnikov SDS in nepovezanih, ki svojih kandidatov nista
predlagali, ker se s takšno komisijo ne strinjajo.
Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih služb Branko Grims
(SDS) je v torek o novem predsedniku dejal:
“V neformalnem pogovoru je ena od prič, konkretno gre za
uslužbenca Nove Ljubljanske banke v takratnem obdobju
izjavil, da ima informacijo, da je v Novo Ljubljansko banko
gospoda Farrokhzadeha pripeljal ljubljanski župan, gospod
Zoran Janković. V tistem obdobju sta si bila z gospodom
Möderndorferjem zelo blizu in že samo ta indic bi moral biti
razlog, da se gospod Möderndorfer sam izloči iz te zgodbe.”

Kdo bodo člani
Jani Möderndorfer med poslanci SMC
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Za člana te preiskovalne komisije iz vladnih strank so bili

potrjeni še Ivan Hršak (Desus) in Matjaž Nemec (SD). Iz
opozicije pa ob Francu Trčku (L) še Jernej Vrtovec (NSi).
Möderndorfer je bil v preteklosti poslanec LDS, PS, in Zaab.
Za Pozitivno Slovenijo Zorana Jankovića in Zavezništvo, ki ga
vodi Alenka Bratušek je vodil tudi poslanski klub. Z izstopom
iz skupine Alenke Bratušek je povzročil, da je nekdanja
premierka ostala brez poslanske skupine, ker od takrat ne
združuje več treh poslancev, kar je pogoj.
Grimsu je Möderndorfer v torek odgovoril:
“Grims je govoril o tem, kdo je lahko okužen in kdo lahko
dela v takšni preiskovalni komisiji. Omenil je celo to, da bi
se jaz moral kot povezan, ne vem na kaj je mislil, ker ni nič
konkretnega povedal, izločiti iz preiskovalne komisije. Malo
bolj se boste morali potruditi. Prinesti kakšne fakte,
dejstva, papirje ali karkoli. Jaz na NLB, ne boste verjeli,
že več kot 25 let nimam niti računa, kamor bi mi plačo
nakazovali, imam ga na Abanki. Z NLB nisem poslovno in
nikakor povezan.”

Preiskovanje še v tretje
[wp_ad_camp_2]
S pridružitvijo SMC je Möderndorfer poskrbel, da ta stranka,
ki so ji volivci dodelili 36 sedežev, po dveh izstopih
poslancev danes združuje 35 poslancev.

Anže Logar (SDS) v pogovoru z Evo
Irgl
(SDS)
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Najnovejša preiskovalna komisija namerava preveriti poslovanje
Nove Ljubljanske banke z Export Development bank of Iran od
leta 2008, ko je v času vlade Boruta Pahorja račun na NLB
odprl državljan Irana Iraja Farrokhzadeha, pa do konca leta
2011, ko so v NLB po drugi zahtevi banke Slovenije sporno
poslovanje, ki ga je prepovedoval mednarodni embargo, ukinili.
Preko NLB je v tem času potovala okoli milijarda dolarjev.
Te posle že preverja preiskovalna komisija za banke, ki jo
vodi Anže Logar (SDS), ta je dogajanje odkrila, pa tudi
komisija za nadzor obveščevalnih služb, ki jo vodi Branko
Grims (SDS). Grims je na nenavadno dogajanje opozoril javnost.
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Več o spornosti nove preiskave:
Zakaj je zahteva SMC za preiskavo iranske milijarde mimo

