Hribar (še) ni postal državni
svetnik
„Ne vem. To je še vprašanje. Prizadevali si bomo, da bi bilo
izvoljenih vseh 40 svetnikov.“
Tako je direktor službe državne volilne komisije Dušan Vučko
odgovoril na vprašanje, ali bo volitve predstavnika kulture in
šport v državnem svetu še mogoče izpeljati pravočasno, da bi
na konstituiranju novega državnega sveta v začetku decembra
lahko potrdili vseh štirideset svetnikov.
Zaradi nepravilnosti pri določanju elektorjev danes volitev
predstavnika kulture in športa ni bili. Eden štirih kandidatov
za predstavnika kulture in športa je posebej zanimiv: Sašo
Hribar, ki je poleti protestni odstopil kot član programskega
sveta RTV Slovenija, ker je tam en sam glas zmanjkal za
odstavitev direktorice Ljerke Bizilj.
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Odstavitev Biziljeve so z leve zelo odločno zahtevali, ker ta
ni bila pripravljena odstaviti odgovorne urednice Jadranke
Rebernik. Odstavitev Rebernikove so zahtevali, ker je
novinar Igor Pirkovič hrvaškemu pevcu Marku Perkoviću
Thompsonu v intervjuju pred tem omogočil, da je neposredno
odgovarjal na očitke, da je fašist, ustaš. Očitek je bil, da
ta pogovor, ko gre za preteklost in odnos do fašizma (in
komunizma), ni bil dovolj “vsestranki”.
V teh dneh direktor Igor Kadunc Rebernikovo že spet predčasno
odstavlja. Del teh postopkov so spet očitki o neprimernem
odnosu do komunistične preteklosti.
Precej zanesljivo je dogajanje povezano s parlamentarnimi
volitvami, ki bodo junija prihodnje leto. Levica, ki ima v
programskem svetu RTV velikansko večino, poskuša namesto
zmerne Rebernikove, ki jim lahko prepreči predvolilne
manipulacije, postaviti bolj levega odgovornega urednik, ki ne
bo kritičen do socialističnega sistema v preteklosti.
Kako oster je spopad za nadzor nad javnim zavodom pred
volitvami, kaže, ker v državnem zboru koalicija opozicijski
SDS zadnja leta ni izvolila niti predstavnika v programskem

svetu, ki jim pripada po strankarskem ključu: pet svetnikov
namreč zastopa največje stranke. Po zakonu bi pri izbiranju
morali upoštevati sorazmernost.
Neizvolitev predstavnika največje opozicijske stranke je
primer nespodobnosti in zlorabe oblasti vladajočih. Cilj je
jasen: podrejanje javnega medija. Večino v državnem zboru
imajo SMC Mira Cerarja, Desus Karla Erjavca in SD Dejana
Židana.

Podvajanje istih oseb pri različnih
Vučko je danes povzel, da so po sodbi vrhovnega sodišča, da
del elektorjev ni pravilno določen, najprej pozvali nogometno
zvezo, njihovo sodniško organizacijo in trenerje, da so jim
posredovali sezname oseb, ki so temelj za določitev
elektorjev. Ker se je nekaj čez 400 oseb podvajalo, so od teh
organizacij zahtevali, da spiske popravijo in prilagodijo
število elektorjev, ki volijo med kandidati.
Novo odločbo, z manjšim številom elektorjev bo državna volilna
komisija tem organizacijam izdala hitro, morebiti celo že
danes, je slišati. A tudi na to odločitev, se lahko kdo še
pritoži. Če pritožbe ne bo, bo v sedmih dneh sklican nov
volilni zbor, da bi bil izvoljen še predstavnik kulture in
športa. Če bo še dodatna pritožba, volitev za sedež kulture in
športa skoraj gotovo ne bo mogoče izpeljati pravočasno.

Bo konstituiranje DS 12 decembra?
To ne bo prvi primer, da ne bodo tako izvoljeni vsi državni
svetniki: do zapletov in sporov prihaja celo pogosto. Zelo
pomembno pa postane v primeru, če je razmerje sil med levico
in desnico v državnem svetu, ko voli predsednika, zelo
izenačeno in bi ta glas lahko tudi odločal. Neuradno je
slišati ,da bi konstituiranje novega državnega sveta lahko
bilo 12. decembra.
A odločitev še ni uradna. Prvo sejo bo sklical predsednik

državnega zbora Milan Brglez, ki je danes na uradnem obisku na
Madžarskem, kamor ga je povabil predsednik njihovega
parlamenta Lászlo Kövér. Brglez se vrača jutri.
Predstavnik kulture in športa je bil zadnja leta predsednik
državnega sveta Mitja Bervar, ki ga ni več med kandidati. Za
ta sedež se tokrat potegujejo štirje: Stanislav Glažar, Janoš
Kern, Aleksander (Sašo) Hribar in Aleš Jelen. Prejšnji teden
je bilo neuradno slišati, da je imel župan Hajdine Glažar, ki
je bil za župana izvoljen kot kandidat široke koalicije SDS,
SD in SLS, največ možnosti. Ali drugačno število elektorjev za
šport (tega zastopa) in vsi ti zapleti kaj spreminjajo, še ni
jasno.
Kdo je bil danes izvoljen, je popoldan sporočila DVK tako:
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Neuradno je bilo slišati, da je imel med kulturniki največ
možnosti za izvolitev župan Hajdine Glažar, ki je bil za
župana izvoljen kot kandidat široke koalicije SDS, SD in SLS.
Sodba vrhovnega sodišča, ki je ustavila izbiranje, je bila
takšna:
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