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Po izvolitvi premiera Marjana Šarca s 55 glasovi in
predsednika državnega zbora Dejana Židana z 49 glasovi, so
poslanci danes tajno odločali še, ali bo Banko Slovenije
prihodnja leta vodil Primož Dolenc. Dolenc ni bil izvoljen.
Tajno je bilo zanj 30 poslancev, proti pa 39. Ostal
bo viceguverner, torej namestnik guvernerja. Za viceguvernerja
je bil februarja 2016
izvoljen z glasovi 56 poslancev.
Podprli so iz takrat koalicijskih strank (SMC, DeSUS in SD) ki
so združevale 51 poslancev, danes jih le še 25. Že takrat sta
bila proti SDS in Levica, ki sta glas proti napovedali tudi
tokrat.

Padec ni presenetil
Po “padcu” guvernerja
so poslanci izvolili
štiri
sodnike:
za
okrajna
sodnika
v
Trbovljah Blaža Guna
(41, proti 5) in Saša Kmeta (42, proti 8), za okrajnega
sodnika v Litiji Blaža Godca (45 za, proti 3) in za okrajno
sodnico na Ptuju Patricijo Verbajs (44 za, proti 3). Proti so
bili v glavnem poslanci SNS, pri Kmetu tudi nekaj iz SDS.
Da bo Dolenc, ki potrebuje 46 glasov, padel, sem napovedal že
prejšnji teden, ker so stranke, ki so ga podpirale pred dvema

letoma (in ga še vedno) dramatično izgubile volitve in imajo
le še 25 glasov. Povrhu pa so se v medijih, denimo državnem
Siolu, pojavile zgodbe, da bi naj Dolenc zadnja leta odpiral
vrata v slovenski bančni sistem srbskemu tajkunu Miodragu
Kostiću. Informacije o srečanju na jahti, ki so pritegnile
pozornost Luke Meseca, je Dolenc označil za podtikanje
(insinuacijo). Po napovedih strank prejšnji teden so bila pred
današnjim odločanjem razmerja moči takšna:

Pred glasovanjem je Dolenca ob bivši koaliciji (SMC, DeSUS in
SD) podprla še SNS, predstavnika narodnosti, iz LMŠ pa je
Brane Golubović povedal, da je večina proti, zato sem v
grafiki štel, da ga podpira sedem poslancev (rahla večina). A
po razpletu se zdi, da ga v LMŠ ni podprl skoraj nihče.

Mesec: Kaj je počel s tem Kostićem?
Predstavniki nekaj večjih strank so stališča prejšnji teden
predstavili tako:
Luka Mesec (Levica):
“Pravite, da če ga ne izvolimo, bo Banka Slovenije še nekaj
časa brez guvernerja. Jaz mislim, da je bolje, da je še nekaj
časa brez guvernerja, kot da izvolimo guvernerja, v katerega
ne verjamemo. Guverner BS lahko naredi veliko škode. In v
prejšnjem mandatu pod guvernerjem Jazbecem smo videli, kako se
lahko zamaje ugled te institucije, koliko škode lahko naredi
ta institucija… Naj spomnim samo na stresne teste, razlastitev
tako imenovanih lastnikov podrejenih obveznic NKBM in NLB,
sporno sanacijo bank, ki smo jo preplačali po vseh doslej
znanih podatkih za milijardo in pol, do tega, da so
preprečevali, da bi Računsko sodišče lahko vstopilo in
preverilo te zgodbe… Primoža Dolenca vidimo kot kontinuiteto,
ne vidimo ga kot kandidata, ki bi lahko s to slabo dediščino
presekal. In tudi precej nerazjasnjenih zgodb je še. Ne
nazadnje ta z, če se ne motim, se piše gospod Kostić, na
srbski jahti, glede prodaje Gorenjske banke, anonimke iz
njegove prejšnje banke, iz Deželne banke, kjer je bil
zaposlen… To so razlogi, ki ne kažejo na osebno integriteto
tega kandidata…”
Matjaž Han (SD): “Sprašujem se kot poslanec in državljan kdo v
tej državi pa se bo še prijavljal na pomembne funkcije, če mu
bomo v enem ali dveh dneh našli za deset kolen nazaj, kaj je
vse narobe naredil, ne samo on, njegovi starši, otroci, tete,
strici in še njegovi prijatelji. Mislim, mi bomo do dobrih
ljudi zelo težko prišli. To sem moral povedati. Ne vem, ali
je bil gospod Dolenc z gospodom Kostićem na ladji, me tudi ne
zanima. Tudi okoli Bošnjaka, dokler je bil kandidat, kot prvi,
je bilo na hitro veliko anonimk, kajne, in verjetno bo zdaj,
katerikoli bo naslednji, tudi ogromno anonimk. Zato jaz na

anonimke nič ne dam, čeprav spoštujem medije, da kdaj
opozorijo na kakšne zadeve. Mi, SD, bomo glasovali za gospoda
Dolenca. V primeru, da ne bo izvoljen, pa pričakujemo, da bo
nov razpis in se bomo potem o novem človeku pogovarjali. V tem
mandatu bo pa gospod predsednik države imel zelo veliko
težavo, kako priti do 46 glasov, kadarkoli.”

Golubović: Razumemo Pahorja, a tudi on bo nas
Danijel Krivec (SDS): “Mi smo že pri posvetu pri predsedniku
jasno povedali, da nikogar od predlaganih kandidatov ne
podpiramo. Tudi ne doktor Dolenca. In jasno smo povedal, zakaj
naše podpore ni. Mislim, da se dogodki v zadnjem obdobju na
mednarodnem parketu še bolj dokazujejo, da imamo prav. Vsi ti
kandidati so imeli možnost, da ukrepajo v primerih čudnih
dogajanj v bančnem sistemu. Pa nihče od njih ni ukrenil nič.
V prejšnjem mandatu smo sprejeli dve poročili, ki se dotikata
bank. Tudi poročilo, ki je opredeljevalo stvari okrog pranja
denarja v Novi Ljubljanski banki je bilo soglasno sprejeto, pa
od takrat ni bilo nič storjenega in lahko krivdo za to
pripišemo tdi ljudem, ki so na funkcijah in zdaj kandidirajo.
Ko sem rekel, kaj se dogaja na mednarodnem področju, imam v
mislih zadeve na Danskem, kjer se je takoj po odkritju pranja
denarja v bankah ukrepalo. Pri nas nobenih ukrepov ni. In
težko se je soočiti s tem, da ljudje, ki kandidirajo na
funkcije, do tega nimajo nekega jasnega stališča.”
Brane Golubović (LMŠ): “Večina poslanske skupine ne verjame v
to, da bo gospod Dolenc premaknil stvari v Banki Slovenije.
Bojimo se, da se bo nadaljevala politika gospoda Jazbeca in
tega, kar se je dogajalo zadnja tri leta. Naj povem, da vsi v
poslanski skupini spoštujemo odločitev predsednika in tudi
razumemo – do neke mere – njegovo rešitev. Prosimo pa, da
predsednik republike razume našo odločitev, našo avtonomijo.
Glasovali bomo neenotno. Ko bo prišlo do novega razpisa, pa
bomo mogoče tudi bolj aktivno sodelovali pri tem, da z
opozicijo in koalicijo najdemo teh 46 glasov.”

