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Opozicija za preiskovalno komisijo o Ultri 
 
Afera Ultra z Gregorjem Golobičem v glavni vlogi se vrača na dnevni red slovenske politike. Potem ko 
se SDS kljub razkritju, da je Golobič solastnik Ultre ni odločila za interpelacijo, ker bi jo Golobič z 
lahkoto preživel, so tri opozicijske stranke- SDS, SLS in SNS- danes udarile z novim scenarijem. 
Sumljive posle Golobiča in njegove Ultre naj pregleda parlamentarna preiskovalna komisija. 
KATJA ŠERUGA: Jože Tanko napove: zahtevamo preiskovalno komisijo zaradi afere Golobič. Očitki? 
Sum, da je Golobič ravnal klientelistično in koruptivno, ker je Ultra v letih 1999-2003 od države dobila 
nepovratna sredstva in posle z državnimi podjetji. In ker je letos od državne NLB dobila zdaj že 
zloglasne kredite, ki so bili zavarovani, a Tanko pravi, da s hipotekami in premalo. 
JOŽE TANKO (SDS): Poleg tega pa je približno nekaj desetkrat manjša vrednost te hipoteke, ki je 
dana kot zavarovanje kot je bila vrednost izdanih kreditov.  
ŠERUGA: Drugič. Opozicija hoče preveriti vse okoliščine, kako je Golobič dobil status kmeta, da je na 
Obali lahko kupil kmetijsko zemljišče, kjer zdaj raste hiša. In še, ali ima šef Zaresa res delež le v Ultri? 
JAKOB PRESEČNIK (SLS): Obstaja seveda utemeljen sum, da gre še za kašne druge kapitalske 
povezave in da… 
ŠERUGA: Recimo? 
PRESEČNIK: Ne vem, to bo ugotovila preiskovalna komisija. 
ŠERUGA: Kot tudi ali je Golobič celo utajil davke in se prek podjetij v tujini, opozicija pravi, da prek 
poštnih nabiralnikov v Singapurju in na Nizozemskem, izogibal plačilu davka doma. Pod lupo gre več 
kot 4 milijone vreden posel mestne kartice, ki ga je Ultra opravila za Občino Ljubljana. Še posebej 
sporno za SDS pa je, da Ultra tekmuje za elektronizacijo študentske prehrane, pri čemer je študentski 
minister ravno Golobič. 
TANKO: Skratka teh poslov je veliko. 
ŠERUGA: Čeprav zgrožen predsednik Državnega zbora in član Zares Pavle Gantar zdaj ne more 
drugega 
kot da zahtevo za preiskovalno komisijo da v preverbo pravnikom. 
PAVLE GANTAR (predsednik Državnega zbora): Osebno bi pa rekel naslednje, da sem ta predlog 
prebral in da se mi zdi, to moram pa kar direktno reči, škandalozen. 
ŠERUGA: Ker? 
GANTAR: Ker edini očitek, ki Gregorju Golobiču ni bil dan, je to, da se je rodil. 
ŠERUGA: Večina očitkov se nanaša na čas, ko Golobič sploh ni bil na javni funkciji, opozarja Gantar. 
In večino očitkov o klientelizmu in korupciji, ki gredo zdaj na preiskovalno komisijo, je politika že 
razčiščevala pred volitvami 2004, na znani izredni seji, ki jo je sklicala SDS. Zares bo sodeloval v tej 
preiskovalni komisiji? 
GANTAR: Ne vidim razloga, da ne bi. 
ŠERUGA: In tudi preiskovalna komisija kot kaže bo. Pravnih možnosti, da bi jo koalicija preprečila 
menda ni prav veliko. 


