Je imel Šarec razlog, da je
čakal z odstopom Lebna?
Peter Vilfan je ta teden za februar prvič in zadnjič dobil
celotno plačo premierovega državnega sekretarja: 4.750 evrov.
Vmes je moral odstopiti. To se je zgodilo po tem, ko je
nekoliko neupravičeno pol leta dobival nadomestilo za
poslance, ki nikakor ne morejo do služb. Pred tem mu je DZ v
dveh mandatih dovolil dodatno delo, da bi se lažje vrnil v
svoj posel, ko se mu konča mandat. A se v svojem društvu ni
zaposlil. Raje je vlekel nadomestilo. Enaka bridka usoda
“odstopi” je doletela še ministra: za zdravje Sama Fakina
(5.356) in Jureta Lebna (5.009), ki pa še nista ob funkcije.
Premier Marjan Šarec odstopnih izjav Lebna in Fakina še ni
poslal v DZ. Pri Lebnu čaka že nenevadno dolgo.

Po pol leta lahko dobi nadomestilo

Članek o tem, kako je premier Marjan Šarec po dobrem tednu
od napovedi v petek le dobil odstopno izjavo ministra Jureta
Lebna

Poslovnik parlamenta določa, da mora šef vlade o odstopu
ministra DZ obvestiti v sedmih dneh po prejemu odstopne
izjave. Minilo pa je že več kot deset dni, kar je Šarec javno

dejal: “Ponudil mi je svoj odstop in to že včeraj.” Odstopno
izjavo Lebna je v resnici dobil šele ta petek. Več kot teden
po tem, ko je premier povedal, da mu ga je Leben ponudil in da
bo ponudbo sprejel. Morda je premier za to “čakanje” imel
razlog. Pojutrišnjem bo minilo pol leta, kar je bila imenovana
njegova vlada. Zgodilo se je 13. septembra. Imenovana pa je
bila 13. vlada. Tudi za ministre velja določba zakona o
poslancih: “Poslanec, ki mu je funkcija poslanca prenehala
pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata, nima pravice
do nadomestila plače.” Pisno je premier Lebnov odstop dobil
ta petek, ko je domnevno zaradi zdravstvenih težav odstopil še
minister za zdravje Samo Fakin. Pred tem je bil Leben na
bolniški zaradi težav z nogo. Obveljala bosta odstopa, ko se z
njima seznani državni zbor na seji. Dokler DZ ne dobi obvestil
premiera, kar se še ni zgodilo, se ne more. Ali je Šarec
čakal, da bi Lebnu (in morda tudi Fakinu) zagotovil
nadomestilo, bo pokazal čas. To se bo pokazalo preprosto: če
bo Leben zahteval in dobil nadomestilo, ga bo zaradi
premierove potrpežljivosti. Na posnetku je minister za okolje
Jure Leben, ki odstopa zaradi afere z maketo:

Minister za okolje Jure Leben Foto: DZ/Borut Peršolja

Je Fakina res odneslo zdravje?
Ta mesec sta takšno nadomestilo dobili dve ministrici prejšnje
vlade, ki sta edini od bivših za to zaprosili: nekdanja
notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar, ki je medtem že
izstopila iz SMC, je dobila 4.032 evrov nadomestila, nekdanja
kohezijska ministrica brez listnice Alenka Smerkolj pa 4.223
evrov. Med ministri je bil Fakin posebnost, ker je od nastanka
vlade pred pol leta delal z eno samo sekretarko Pio Vračko, ki
je za zadnji mesec dobila 5.518 evrov plače. Lahko bi imel dva
državna sekretarja kot vsi drugi ministri. Finančni pa ima
lahko celo štiri. In jih tudi ima. Koalicijski poslanci so
Fakina s spremembo ureditve nameravali okrepiti, da bi tudi on
lahko imel štiri državne sekretarje, a jim je to padlo v vodo,
zdaj pa je še Fakin bivši. Kot razlog za odstop, o katerem se
je že prej šepetalo, je Fakin navedel zdravje, kar je pogosto

predstava za javnost. Nazadnje smo bili takšni predstavi morda
priča pri nekdanjem finančnem ministru Dušanu Mramorju, ki je
bil vpleten v afero z dodatki, ki so si jih tudi z njegovo
pomočjo izplačevali profesorji na univerzah. Na ekonomski
fakulteti vztrajajo, da so dodatke izplačevali pravilno in da
jih izplačuje tudi država sama svojim uradnikom. Mramorju je
koalicija SMC, DeSUS in SD dodelila privilegij kar štirih
namestnikov (državnih sekretarjev). Po odstopu se je Mramorju
zdravje popravilo, tako mi je vsaj dejal nekaj mesecev po
odstopu, ko sem ga srečal v Ljubljani. Fakin v kakšno afero
zadnje čase ni bil vpleten. Možno je, da so se ga znebili, ker
zaradi poznavanja zdravstvenega sistema politično ni bil
dovolj kooperativen pri spremembah, o katerih se je koalicija
za letošnje leto dogovarja s partnersko Levico Luke Meseca,
denimo pri načrtih onemogočanja zasebne konkurence javnemu
sektorju. Je pa imel Fakin precej nasprotnikov tudi že v
prejšnji vladi SMC, SD in DeSUS, ko ga nikakor niso bili
pripravljeni ponovno imenovati za šefa zdravstvene
zavarovalnice, verjetno zardi tega, da bi si zagotovili večji
nadzor nad to milijardno zdravstveno blagajno.

Nadomestila le še trem poslancem
Na posnetku je minister za zdravje Samo Fakin:
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Iz parlamentu so nadomestila, ker ne morejo dobiti službe,
zadnji teden nakazali trem nekdanjim poslancem, ki so bili v
DZ več mandatov. Pol leta po volitvah je bilo daleč največ
prejemnikov iz SMC. A več kot pol leta lahko nadomestilo
dobijo le poslanci, ki so bili v DZ več mandatov. SMC toliko
časa ne obstaja. Prejemniki so zato zdaj le še Ljubo Žnidar
(SDS) 3.368 evrov, Janko Veber (Sloga) 3.209 in Andrej Čuš
(ZS) 2.987 evrov. Veber in Čuš sta izstopila iz strank, za
katere sta bila izvoljena v DZ. Nobeden pa ni imel, ko je bil
še poslanec, dovoljenja, da lahko za lažjo vrnitev v staro
službo delal drugje kot Peter Vilfan, ki je med strankami
prestopil večkrat kot omenjena. Bil je v PS, SAB in nazadnje v
DeSUS.

