Logar v župansko kandidaturo
proti Jankoviću

Da bo kandidiral za župana prestolnice Ljubljane, je na
družabnem omrežju napovedal poslanec in mestni svetnik SDS
Anže Logar. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je
doslej v prvem krogu zmagal na treh zaporednih rednih
volitvah, bo težko premagati. Še največ možnosti ima kandidat
največje stranke v državi.

Preiskovalec proti preiskovancu
Logar je z napovedjo kandidature razkril eno od glavnih ugank
časa pred lokalnimi volitvami, ki bodo 18 novembra. Iz SDS bo
Jankovića poskušal iz prestola sneti poslanec, ki je v
prejšnjem mandatu v parlamentu vodil preiskovalno komisijo za
bančno luknjo, od volitev pa vodi pomembno komisijo za nadzor
javnih financ. Jankovića je zadnja leta Logar preiskoval in
pozna njegove šibke točke. V stranki je Logar predsednik
sveta, najpomembnejšega organa med kongresi, kar je ena
pomembnejših funkcij znotraj stranke. Za poslanca je bil Logar
izvoljen v enoti Ljubljana Center, v kraju Vič Rudnik IV ga je
volilo 30 odstotkov volivcev, s čemer je precej deklasiral
tekmece. Na drugem mestu je bil v okraju Matej Špehar iz LMŠ s
12,08, tretji Tomaž Žavbi (Levica) s 11,77, več kot desetino
glasov pa je zbrala le še Petra Ložar za SMC s 10,6 odstotki.
Na ravni Ljubljane je Logar dva mandata občinski svetnik.
Janković je k nastajanju bančne luknje pomembno prispeval, pri
tem ima eno od šibkih plati, težave pa tudi s preiskovalnimi

organi države. V zadnjem tednu je postala pravnomočna
obtožnica v zadevi Stožice, ki Jankoviću in še osmim
soobtoženim očita več kaznivih dejanj: zlorabo
uradnega
položaja, goljufijo na škodo EU, preslepitev pri pridobitvi
posojil, ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Župan
Janković zanikal kakršnokoli krivdo.
Janković je že pred tem napovedal, da se bo za položaj župana
ponovno potegoval, za kandidaturo zbira podpise.

Dva diplomanta ekonomske fakultete
V Ljubljani se Janković sam, ko gre za osnovne podatke, kot
župan predstavlja tako:
“Zoran Janković se je rodil 1. januarja 1953 v vasi Saraorci
pri Smederevu, kjer je preživel otroštvo. Nato se je skupaj z
družino preselil v Ljubljano, kjer je najprej obiskoval
Osnovno šolo Valentina Vodnika in Osnovno šolo Ketteja in
Murna, izobraževanje je nadaljeval na Gimnaziji Poljane ter
uspešno diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani.”
Podobne podatke za Anžeta Logarja SDS navaja tako:
“Dr. Anže Logar se je rodil 15. maja 1976 v Ljubljani. Leta
2000 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,
januarja 2006 je magistriral na Fakulteti za podiplomske
državne in evropske študije, v juliju 2016 pa je doktoriral
na Fakulteti za uporabne družbene študije.”
Kandidaturo je Logar na tw napovedal tako:
Gremo na volitve. Pozdravit
https://t.co/HqRzNsTNCq

Ljubljano…

— Anže Logar (@AnzeLog) September 30, 2018
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