
PRIMER 3:  
 
Državni zbor je na 28. seji, dne 31. 5. 2007, na podlagi prvega odstavka 223. člena 
PoDZ-1 (Uradni list RS, št. 35/02 z dne 19. 4. 2002) na predlog poslanskih skupin 
SDS, NSi in SLS, sprejel naslednji sklep: 
 
»Državni zbor Republike Slovenije zahteva od predsednika republike, da v roku 15 dni 
Državnemu zboru posreduje mnenje glede imenovanja guvernerja Banke Slovenije«. 
 
Predsednik republike dr. Janez Drnovšek je pripravil zahtevano mnenje ter ga na 
podlagi drugega odstavka 223. člena posredoval Državnemu zboru. 
 
Državni zbor je o predlogu predsednika republike za imenovanja guvernerja Banke 
Slovenije odločal na 29. seji, 19. 6. 2007. 
 
Izsek zapisa 29. seje Državnega zbora,19. 6. 2007. 
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29. seja 
 

(19. junij 2007) 
 
 
PODPREDSEDNIK SAŠO PEČE: Prehajamo na 34. Točko dnevnega reda in sicer 
mandatno – volilne zadeve. Prehajamo na Predlog predsednika Republike Slovenije za 
imenovanje guvernerja Banke Slovenije. Predsednik Republike Slovenije dr. Janez 
Drnovšek je z dopisom 8. junija letošnjega leta predlagal Državnemu zboru, da za 
guvernerja banke imenuje dr. Marka Kranjca. V zvezi s tem vas obveščam, da ste prejeli 
pismo predsednika države. Besedo dajem predstavnici predlagatelja, gospe Magdaleni 
Tovornik za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. 
 
MAGDALENA TOVORNIK: Lep dober dan želim! Spoštovani gospod predsedujoči, 
cenjene poslanke in poslanci! Danes boste odločili o tem ali je kandidat dr. Marko 
Kranjec, ki ga predsednik Republike Slovenije predlaga za guvernerja Banke Slovenije 
primeren za opravljanje te zahtevne in za državo pomembne naloge. 
 
Dr. Marko Kranjec je po vrsti sedmi izmed strokovnjakov, ki jih je predsednik dr. Janez 
Drnovšek povabil h kandidaturi za guvernerja Banke Slovenije. Ker je postopek za 
imenovanje guvernerja trajal kar več mesecev naj spomnim, da je za pridobivanje 
kandidatov za guvernerja predsednik Republike Slovenije najprej objavil javni poziv. 
Izmed dveh prispelih predlogov je izbral tistega kandidata, ki je imel več izkušenj in se je 
že izkazal z enim mandatom vodenja te ustanove in to prav v obdobju ko je Slovenija 
uspešno uvedla novo monetarno enoto evro. Predsednikov prvi predlog kandidat Mitja 
Gaspari v Državnem zboru žal ni bil deležen zadostne vaše podpore. Z izborom mag. 
Gasparija izmed dveh prijavljenih kandidatov je bil javni poziv oziroma razpis v skladu s 
predpisi pravno zaključen. Ker pa je predsednik želel čim prej predlagati novega 
kandidata je za izbiranje kandidatov sklenil ne ponoviti javnega poziva, ampak uporabiti 
drugo, vendar enakovredno zakonsko možnost, da kandidata poišče med visoko 
strokovnimi in politično nevtralnimi strokovnjaki tega področja. Postopek za pridobitev 
kandidatov je bil ves čas transparenten, javen in predvsem zakonit v skladu z Zakonom 
o Banki Slovenije. Ne glede na to, da omenjeni zakon ne predvideva predhodnih 
posvetovanj z vodji poslanskih skupin ali z vodjo koalicije jih je predsednik Republike 
opravil za vse tiste kandidate, ki so kandidaturo sprejeli, bili so štirje. V primeru mag. 
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Mitja Gasparija in dr. Jožeta Mencingerja se je posvetoval z vodjo koalicije gospodom 
Janezom Janšo. V primeru Andreja Ranta in dr. Marka Kranjca pa z vodji poslanskih 
klubov. Spoštovane poslanke in poslanci, dr. Marko Kranjec je tretji kandidat, ki ga 
predsednik Republike Slovenije predlaga v izvolitev temu Državnemu zboru. Kandidat je 
dr. ekonomskih znanosti specializiran za področje financ in javnih financ. Do leta 1990 
se je pretežno ukvarjal z ekonomskim raziskovanjem in svetovanjem. Kot 
makroekonomist je bil zaposlen v OECD s sedežem v Parizu, pri svetovni banki v 
Washingtonu, bil je minister za finance v prvi DEMOS-vi vladi v obdobju 1990-1991, 
kasneje pa kar šest let vice guverner v Banki Slovenije. V letih 1998-2002, ko je Slovenija 
opravljala zelo pomembno usklajevanje za vstop v Evropsko unijo je bil veleposlanik 
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju. Po izteku mandata se je vrnil v Ljubljano 
in je deloval kot profesor na univerzi. Bogato znanje dr. Marka Kranjca so izkoristile 
številne mednarodne organizacije, saj je kot svetovalec deloval za OECD, svetovno 
banko, FAO, mednarodni državni sklad in druge organizacije. Področja njegovih 
aktivnosti so bila zelo različna, od financ, davčne politike, do analize projektov, 
ekonomike zdravstva, kmetijstva in še bi lahko naštevala. Njegovo široko znanje in 
izkušnje so gotovo razlog tudi za povabilo v strateški svet za gospodarski razvoj pri Vladi 
Republike katerega član je predsednik Republike Slovenije, zato dr. Marka Kranjca 
predlaga za guvernerja Banke Slovenije in pričakuje vašo cenjeno podporo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK SAŠO PEČE: Hvala tudi vam. Predlog je obravnavala Mandatno-
volilna komisija kot matično delovno telo, ki je zboru pisno poročala. Mi pa prehajamo na 
predstavitev stališč poslanskih skupin. … 
 


