Ministrici
Mlinarjevi
padajoča
vlada
imenovala
namestnika za tekoče posle
Aleša Bucika, ki ga je na volitvah poslancev leta 2018 v
okraju Nova Gorica volilo 876 volivcev ali 6,8 odstotka, s
čemer ni bil izvoljen, je vlada na dopisni seji imenovala za
državnega sekretarja v službi za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko. Postal je namestnik decembra izvoljene ministrice
brez listnice Angelike Mlinar (SAB), ki bo jutri, ko se bo
državni zbor seznanil z odstopom premiera Marjana Šarca,
avtomatsko postala bivša ministrica.

Nekdanji župan in direktor
Odstop šefa vlade, ko se z njim seznani državni zbor,
avtomatično pomeni padec celotne vlade, torej odstop vseh
ministrov, ki pa morajo še opravljati tekoče posle. Od
običajnega dela se tekoči posli ne razlikujejo zelo.

Za Šarčevo vlado, ki v državnem zboru ni imela večine, so iz
opozicije že doslej trdili, da so bolj le vršilci dolžnosti,
ki opravlja začasne in le tekoče posle vlade.

A, kot kaže, Mlinarjeva za te zdaj tudi uradno tekoče posle
nujno potrebuje pomoč. Na posnetku je ministrica s premierom
po izvolitvi decembra:

Angelika Mlinar in Marjan Šarec Foto: DZ/Matija Sušnik
Iz vlade so sporočili, da je Bucik, ki je rojen leta 1956,
univerzitetni inženir gradbeništva, dolgoletni župan Občine
Renče-Vogrsko.

Ta občina je na zadnjih lokalnih volitvah imela 3.668
volivcev. Sodi torej med majhne. Župansko funkcijo je Bucik
opravljal med leti 2006 in 2018, pred tem pa je bil 15 let
direktor družbe ABC, d.o.o., in TRGO ABC.

Kandidature za stranko SAB na volitvah poslancev iz vlade niso
posebej omenili, kar pa ni nenavadno, saj Bucik ni bil

izvoljen za poslanca.

Rezultati v okraju Nova gorica 1, navajam jih le za kandidate
z vsaj odstotno podporo, so bili takšni:

Lista

Kandidat/ka

Št. glasov Odstotek

SDS

ELENA ZAVADLAV UŠAJ

3.372

26,13 %

SD

VLASTA MOZETIČ

1.887

14,62 %

LEVICA

MARKO RUSJAN

1.063

8,24 %

LMŠ

NATAŠA NARDIN

1.044

8,09 %

NSi

IVAN HUMAR

1.038

8,04 %

SMC

ROBERT GAJSER

929

7,20 %

STRANKA AB

ALEŠ BUCIK

876

6,79 %

DeSUS

ZLATKO MARTIN MARUŠIČ

814

6,31 %

SNS

MATEJA JERKIČ

360

2,79 %

SLS

DARINKA KOZINC

323

2,50 %

PIRATI

BOŠTJAN TAVČAR

281

2,18 %

DD

ALENKA ROZMAN

147

1,14 %

LNBP

BARBARA DRNAČ

138

1,07 %

