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Konec leta je nagradilo najbolj znana prestopnika iz Pozitivne
Slovenije Zorana Jankovića, ki ju volivci junija niso izvolili
za poslanca. To, da Miro Cerar ni bil izvoljena za šefa DZ, je
rešilo Janija Möderndorferja. V prejšnjem mandatu je
Möderndorfer iz stranke Alenke Bratušek prestopil k Cerarju.
Ko je Cerar septembra postal zunanji minister, je njegov
poslanski sedež dobil Möderndorfer, ki je bil pred tem že na
poslanskem nadomestilu, ker si ni mogel najti službe. Plačo mu
poslanci koalicije za petsto evrov zvišujejo tudi te dni, ko
mu ustanavljajo preiskovalno komisijo, ki je institut za
parlamentarni nadzor dela izvršne oblasti. A ta bo preiskovala
opozicijsko SDS. Drugega velika prestopnika je rešil sam
premier Marjan Šarec, ki je Petra Vilfana ta teden zaposlil
kot svojega že sedmega državnega sekretarja. S tem je še
zmanjšal število nekdanjih poslancev, ki v parlamentu
prejemajo nadomestila, ker ne morejo do služb in se jim
pravica že izteka, ker je omejena na pol leta. Postavil pa je
tudi uradni rekord. Toliko državnih sekretarjev šefi vlad v
Sloveniji še niso imeli in nobeden še ni imel toliko propadli
poslanskih kandidatov med njimi. Čarobno število sedem, ki ga
je Šarec že dosegel, sproža številne asociacije: na sedem
palčkov ali pa sedem sekretarjev Skoja. Za mlajše, kratica
označuje podmladek komunistične stranke v predvojni
Jugoslaviji.

Polovica ministrov so Vilfani
Pravzaprav je premier s tem popravil napako svoje koalicije,
ki Vilfanu ni pravočasno zrihtala službe pri ministru za
izobraževanje Jerneju Pikalu (SD) kot so bili dogovorjeni.
Drugi ministri bi morali dobiti še pet podobnih Vilfanov. A se
je v parlamentu pokazalo, da Šarec vlada z manjšinsko
koalicijo na volitvah poraženih strank. Desna opozicija (SDS,
NSi in SNS) in koalicijska Levica sta namreč odrekli pomoč pri
hitrem zaposlovanju množice Vilfanov in Möderndorferjev iz
vladnih strank, ki ne morejo do drugih služb. Ta ureditev ni
in še nekaj časa ne bo spremenjena.

Vilfan ne bo posebnost v vladi. Predstavlja večino te vlade.
Polovica vseh ministrov Marjana Šarca so propadli poslanski
kandidati. Vlado je Šarec sestavil iz strank poraženk volitev,
ki jim je bila skupna želja ohraniti se na oblasti za vsako
ceno. Javno so to (s pomočjo svojih medijev) legitimirali z
bojnim motom, da na oblast nikakor ne sme priti relativni
zmagovalec SDS Janeza Janše, ki ga je volilo veliko več ljudi
kot vse stranke prejšnje koalicije skupaj. In dvakrat več kot
LMŠ. Moto, da SDS, ker ni naša, ne sme na oblast, je
ponavljala tudi večina največjih medijev, ki so lastniško ali
upravljavsko pod nadzorom leve sredine. Po majhnem številu
volivcev Vilfan s 442 glasovi v Kočevju ne bo največja volilna
katastrofa v vladi. Zbral je več glasov kot šef njegove
stranke DeSUS Karel Erjavec, ki ga je v njegovem okraju volilo
394 volivcev. Z nekaj sto glasovi volivcev je Erjavec postal
obrambni minister in eden temeljnih kamnov vladanja na
junijskih volitvah poraženih strank. Veliko Vilfan ne zaostaja
niti za novim ministrom, ki ga je Šarcu pravkar izvolila
njegova koalicija, Iztokom Puričem iz stranke Alenke Bratušek,
ki je na volitvah poslancev prepričal 544 volivcev. Kot
Erjavec tudi nekdanja premierka Bratuškova ni bila izvoljena

za poslanko. Rešil ju je Šarec. Kot Möderndorferja in Vilfana.
Rezultati vseh ministrov, ki jim na volitvah poslancev ni
uspelo prepričati volivcev, da so vredni poslanske funkcije, a
so dobili visoke funkcije v vladi in višje plače od poslancev,
so bili junija takšni:

Vilfan ni izjema niti med šestimi že ob nastanku vlade
izbranimi Šarčevimi državnimi sekretarji. Tudi med tem je
polovica propadlih poslanskih kandidatov. Z Vilfanom imajo
zdaj večino.

Maribor plebiscitarno za Prikla pri
Šarcu

Premierov državni sekretar Uroš Prikl (DeSUS) je na volitvah
poslancev s 443 glasovi zbral le glas volivca več kot Vilfan.
Nekdanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak (SD) v okraju
Ljubljana Center ni bila izvoljena s 1.218 glasovi, Vojmir
Urlep (LMŠ) pa v Kopru ne s 1.342 glasov.

Prikl si je službo, čeprav opravlja naporno delo premierovega
državnega sekretarja, na lokalnih volitvah poskušal zagotoviti
v Mariboru. A ga je za župana volilo le 1,5 odstotka
glasujočih. Vsega 671 volivcev je prepričal v drugem največjem
mestu v državi, ki ima 90.609 volilnih upravičencev. Kar je
dokazalo, da ljudje Šarcu nikakor nočejo odvzeti najtesnejših
sodelavcev, od katerih je odvisna uspešnost njegovega
vladanja. V Mariboru so bili celo plebiscitarno za to, da
Prikl ostane v Ljubljani in pomaga premieru.

Prestopi in še prometna nesreča
Z Vilfanovimi zaposlitvami so bile težave že v preteklosti. Ko
je bil na volitvah leta 2011 prvič izvoljen za poslanca za PS
Zorana Jankovića, katerega lokalni funkcionar v Kamniku je bil
takrat tudi Šarec, mu v parlamentu večina nekaj časa ni
dovolila, da bi ob poslanskem delu petinsko opravljal še
novinarsko delo komentatorja košarkarskih tekem. V zaprosilu
za to je Vilfan zapisal, da bo opravljal »zahtevnejše
strokovno, znanstveno in pedagoško delo s področja
komentiranja velikih košarkarskih dogodkov kot so evro liga,
evropska prvenstva, svetovna prvenstva, olimpijske igre.« Pa,
tudi, da bi večletna prekinitev pomenila konec možnosti
opravljanja dela komentatorja športnih dogodkov, če kdaj
izgubi delo poslanca. Pomisleki poslancev so bili, seveda, da
si bo Vilfan s tem zagotavljal dodatno zastonjsko propagando,
ki si je drugi ne morejo. Dodatno delo so mu dovolili. A ni

pomagalo veliko. Iz stranke Zorana Jankovića je pred
naslednjimi volitvami prestopil k novi stranki Alenke
Bratušek, ko se je prej zamrznjeni Janković nenadoma odmrznil
in prevzel PS in je Bratuškovi zato razpadla vlada. K
Bratuškovi je prestopil tudi v začetku omenjeni drugi veliki
prestopnik Jani Möderndorfer. Zatem pa je Vilfan odstopil še
kot poslanec, ker je 10. maja 2014, tik pred evropskimi in
parlamentarnimi volitvami, povozil 84. letnega pešca. “To sem
naredil zaradi sebe. To sem naredil zaradi ljudi, ki me
poznajo in so to od mene tudi pričakovali,” je povedal ob
odstopu in zagotovil, da poslej pred vožnjo ne bo več spil
enega, dveh ali treh piv. Je pa kljub odstopu še kandidiral za
evropskega in slovenskega poslanca. Za evropskega poslanca ni
bil izvoljen, mu je pa na parlamentarnih uspelo priti v DZ za
stranko Zaab Alenke Bratušek, iz katere pa je po volitvah
izstopil in prestopil v DeSUS. Uradno testiranje je pozneje
pokazalo, da je imel Vilfan v krvi še dovoljeno količino
alkohola.

Štiri leta pozneje mu, čeprav zdaj ni nikogar povozil, ni več
uspelo. Ni bil izvoljen za poslanca. Propadel je tudi
Möderndorfer. In Bratuškova. In Erjavec…

Ta poraz je bila velika zmaga prestopnikov, ki je vsem
omogočila ponovni vzpon v sam vrh izvršne in zakonodajne
oblasti, ki jo simbolno najlepše orišeta prav konec leta
nagrajena nekdanja strankarska sopotnika Marjana Šarca v
Jankovićevi Pozitivni Sloveniji Möderndorfer in Vilfan.

