Pismo premiera: Purič bo v
torek peti bivši minister
Pismo premiera Marjana Šarca (LMŠ), naj se državni zbor čim
prej seznani z odstopom ministra brez listnice Iztoka Puriča
(SAB), je včeraj dobil predsednik državnega zbora Dejan Židan
(SD). Premierovi prošnji bo Židan ugodil. Poslanci se bodo z
odstopom seznanili v torek prihodnji teden, ko bo Šarec po
vrnitvi iz ZDA odgovarjal na poslanska vprašanja, je slišati.

Ko je Bandelli izgubil Komen
To bo odstop že petega ministra Šarčeve vlade in že drugega za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz vrst SAB. Na
posnetku sta Šarec in Purič, ko je bil Purič izvoljen za
ministra:

Premier Marjan Šarec in minister Iztok Purič, ko ta še ni bil
bivši Foto: DZ/Borut Peršolja
Pred Puričem je moral na zahtevo Šarca odstopiti že Marko
Bandelli. To se je zgodilo po tem, ko je Bandelli zahteval
umik županskega kandidata v občini Komen Erika Modica. V
pismo, ki ga je poslal na številne naslove, je Bandelli
napovedal, da ne bo evropskega denarja, če se Modic ne umakne
v občini, iz katere Bandelli prihaja in jo je v preteklosti
vodil. Modic se ni umaknil, na županski volitvah pa je potem s
61,89 odstotka zmagal v prvem krogu. Kandidat SAB Dean
Zalesjak je z 10,4 pristal na zadnjem mestu.

Šarec je takrat pojasnil, da Bandellija v prvi vrsti odstavlja
zaradi katastrofalno slabega črpanja evropskih sredstev in
zapisal, da je nesprejemljivo, ker Bandellijeva služba “dva
meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda
stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega
načrta“.

“Si nisem to zaslužil,” je odločitev premiera komentiral
Bandelli, ki se je po odstopu vrnil med poslance.

Na posnetku je Bandelli, ko je včeraj vodil razpravo odbora za
kulturo, po kateri je koalicija zavrnil predlog NSi, da bi
ukinili prispevek za RTVS. Vladi so namesto tega predlagali,
naj pripravi posodobitev veljavne ureditve:

Podpredsednik odbora za kulturo Marko Bandelli (SAB) Foto:
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Iztok Purič je v odstopni izjavi zapisal, da odstopa iz
osebnih razlogov, ko mu je na področju, kjer Bandelli ni bil
uspešen, uspel preboj in da so “opravili težko gorsko dirko in
dosegli veliko zmago”. Šarec doslej še ni predlagal, kdo bo
poslej opravljal Puričevo delo.
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Pred pol leta, ko sta odstopila
minister za okolje Jure
Leben (SMC) in minister za zdravje Samo Fakin (LMŠ) je Šarec
za naslednika takoj predlagal dotedanjega Lebnovega državnega
sekretarja Simona Zajca (SMC) in direktorja kliničnega
centra Aleša Šabedra (LMŠ), ki bi ga Fakin sicer, kot je
povedal, odstavil kot direktorja UKC zaradi izgub, ki jih je
ta pridelal v kratkem času, kar je ta bivši direktor Semenarne
vodil UKC.

Nekdanji šef protokolarnega objekta Brdo (rojen leta 1954)
Purič, ki ga je vlada zaradi nepravilnosti pri vodenju Brda
odstavila junija 2012, je lani propadel na volitvah poslancev,
neuspešen pa je bil kljub visoki vsoti za kampanjo tudi na
županskih volitvah v Kranju. 11.223 evrov težke kampanje, kar
je bila najvišja dovoljena vsota, pa mu ni plačala stranka
SAB. Stroške je poravnal kar nekdanji župan Boštjana Trilar.

Puriču se s to vsoto ni uspelo uvrstiti v drugi krog, v
katerem sta se pomerila poznejši zmagovalec Matjaž Rakovec
(SD) in Zoran Stevanović. Purič je s 18,32 odstotki v prvem
krogu dosegel tretji rezultat. Najvišja dovoljena vsota za
kampanjo v prvem krogu je bila le dobrih sto evrov višja od
prijavljene Puričeve porabe: 11.335 evrov. Več o nekoliko
prikritem načinu financiranju Puričeve kampanje lahko
preberete na povezavi tukaj: Puriču je bogato, a neuspešno
kampanjo plačal Trilar.

Obvestilo premiera in odstopno izjavo Puriča pa si lahko v
izvirniku ogledate s klikom na povezavo spodaj:

