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Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, d. d., domnevnega
nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja
volilne kampanije SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
G. Jani (Janko) Möderndorfer, predsednik
ZADEVA: Zahteva za širitev odrejene parlamentarne preiskave z dne 20.12.2018

Spoštovani!
Spodaj podpisani članai Preiskovalne komisije na podlagi drugega odstavka 12. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ob upoštevanju drugega odstavka 6. člena Zakona o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94-KZ)
zahtevamo,
1.

da se popravi naslov odrejene parlamentarne preiskave z dne 20.12.2018 tako, da se glasi:

»parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni
banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb in za
ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske stranke in suma
delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi
povezanih pravnih in fizičnih oseb, za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij iz vrst Stranke modernega centra (SMC) in Socialnih demokratov
(SD) zaradi morebitnega suma delovanja navedenih političnih strank ter z njimi povezanih pravnih in
fizičnih oseb z namenom poskusa pranja denarja in nezakonitega financiranja volilne kampanje za
predčasne volitve poslancev v Državni zbor leta 2014 in 2018 ter za morebitno spremembo veljavne
zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja
političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev
izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje«
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Skrajšano ime parlamentarne preiskave naj se glasi:
»Parlamentarna preiskava o ugotavljanju posameznih primerov domnevnega nezakonitega financiranja
političnih strank pred predčasnimi volitvami poslancev v Državni zbor 2014 in 2018«
2.
da se dopolni odrejena parlamentarna preiskava z dne 20.12.2018 tako, da se za točko 7. dodajo
točke, ki se glasijo:
8. Preiskati morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili v VII.
mandatnem obdobju Državnega zbora Republike Slovenije odgovorni za maketo 2. tira, ki jo je vodilo
Ministrstvo za infrastrukturo.
9. Preiskati morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili v VII.
mandatnem obdobju Državnega zbora Republike Slovenije odgovorni za sodelovanje Agencije Futura
pri njenem sodelovanju v projektu 2. tir, ki ga je vodila Vlada Republike Slovenije v referendumski
kampanji.
10. Preiskati morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili v VII.
mandatnem obdobju Državnega zbora Republike Slovenije odgovorni za posle z enormno visokimi
zneski na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih je izvajala Agencija Futura.
11. Preiskati morebitno politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili v VII.
mandatnem obdobju Državnega zbora Republike Slovenije odgovorni za posle na Ministrstvu za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki jih je izvajala Agencija Pristop.
3.
da se dopolni namen odrejene parlamentarne preiskave z dne 20.12.2018 tako, da se za točko
11. dodajo točke, ki se glasijo:
12. Ugotoviti, kdo je bil pobudnik za sodelovanje med predsednikom Vlade Republike Slovenije oziroma
Ministrstvom za infrastrukturo in PR agencijo Futura ter kakšna je bila morebitna finančna povezava
med navedenimi državnimi posli ter financiranjem politične stranke SMC.
13. Ugotoviti, kdo je bil pobudnik za sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter PR agencijo Futura ter med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
PR agencijo Pristop ter kakšne so bile morebitne finančne povezave med navedenimi državnimi posli
ter financiranjem politične stranke SD.
14. Ugotoviti, na kakšnih pravnih podlagah so potekali posli oglaševalskih agencij pri državnih oziroma
vladnih institucijah na eni strani in istih oglaševalskih agencijah pri poslih s strankama SMC in SD na
drugi strani, v času predčasnih volitev v Državni zbor RS leta 2014 in 2018.
15. Ugotoviti smotrnost navedenega poslovanja Vlade Republike Slovenije in ministrstev ob širokem
kadrovskem potencialu javnih in državnih uslužbencev in strokovnjakov nasproti najema zunanjih
izvajalcev (v konkretnih primerih oglaševalskih PR agencij) za porabo visokih finančnih sredstev.
16. Ugotoviti smotrnost in finančno upravičenost tovrstnih outsorcing poslov, ki jih je v VII. mandatnem
obdobju Državnega zbora Republike Slovenije vodila Vlada Republike Slovenije, in ali to pomeni, da je
delovanje javne in (ožje) državne uprave na mestu delovanja državne administracije preteklost in je
prihodnost vladanja s pomočjo zunanjih (outsorcing) izvajalcev in posledično z nepreglednim pretokom
proračunskega denarja, ki bi se (lahko) vračal v financiranje vsakokratnih vladajočih strank.
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4.
da se dopolni obseg odrejene parlamentarne preiskave z dne 20.12.2018 tako, da se v prvem
odstavku za peto alinejo dodajo naslednje alineje:
-

vse dejavnosti in dokumentacija v zvezi z maketo 2. tira, ki jo je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo,
vse dejavnosti in dokumentacija Agencije Futura pri njenem sodelovanju v projektu 2. tir, ki ga je vodila
Vlada Republike Slovenije v referendumski kampanji,
vse dejavnosti in dokumentacija v zvezi z enormno visokimi zneski na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki jih je izvajala Agencija Futura,
vse dejavnosti in dokumentacija v zvezi s posli na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, ki jih je izvajala Agencija Pristop.

In v drugem odstavku za osmo alinejo dodajo naslednje alineje,
-

-

domnevno sodelovanje med predsednikom Vlade Republike Slovenije oziroma Ministrstvom za
infrastrukturo in PR agencijo Futura ter kakšna je bila morebitna finančna povezava med navedenimi
državnimi posli ter financiranjem politične stranke SMC,
kdo je bil pobudnik za sodelovanje med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter PR
agencijo Futura ter med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in PR
agencijo Pristop ter kakšne so bile morebitne finančne povezave med navedenimi državnimi posli ter
financiranjem politične stranke SD,
na kakšnih pravnih podlagah so potekali posli oglaševalskih agencij pri državnih oziroma vladnih
institucijah na eni strani in istih oglaševalskih agencijah pri poslih s strankama SMC in SD na drugi
strani, v času predčasnih volitev v Državni zbor RS leta 2014 in 2018,
smotrnost navedenega poslovanja Vlade Republike Slovenije in ministrstev ob širokem kadrovskem
potencialu javnih in državnih uslužbencev in strokovnjakov nasproti najema zunanjih izvajalcev (v
konkretnih primerih oglaševalskih PR agencij) za porabo visokih finančnih sredstev,
smotrnost in finančno upravičenost tovrstnih outsorcing poslov, ki jih je v VII. mandatnem obdobju
Državnega zbora Republike Slovenije vodila Vlada Republike Slovenije, in ali to pomeni, da je
delovanje javne in (ožje) državne uprave na mestu delovanja državne administracije preteklost in je
prihodnost vladanja s pomočjo zunanjih (outsorcing) izvajalcev in posledično z nepreglednim pretokom
proračunskega denarja, ki bi se (lahko) vračal v financiranje vsakokratnih vladajočih strank.

S spoštovanjem,

Dejan Kaloh
Aleksander Reberšek
Zmago Jelinčič Plemeniti
Marko Bandelli

