Šarčeva dvojka Kordišu, ker
je
“hudo”
nepartnersko
komuniciral
Predsednik vlade Marjan Šarec je z razlago, da je bil Miha
Kordiš žaljiv v pisanjih o koaliciji na družabnih omrežjih,
zavrnil, da bi danes kaj odgovarjal na njegovo poslansko
vprašanje. Napovedal mu je pisni odgovor. In pri tem je
premier vztrajal tudi, ko je Kordiš dopolnil svoje vprašanje o
upokojencih. V drugo je Šarec Kordišu dodatno predlagal še,
naj si prebere sporazum, ki ga je njegova stranka podpisala s
koalicijo.

Šarec Kordišu: Kdaj boste drugače
pisali?
Kordiš je premiera, preden je ta prvič zavrnil, da bi kaj
odgovarjal na njegova vprašanja, opozoril, da je Levica v
sporazum o sodelovanju med Levico in koalicijo “uspela
spraviti” določbo, da se najnižja pokojnina za polno delovno
dobo dvigne s 500 na 613 evrov. Kordiš je nadaljeval: “Pri
vladnem izhodišču pokojninske reforme tega ni bilo zaslediti.
Zato vas, gospod Šarec, sprašujem: kdaj bo najnižja pokojnina
za polno dobo vsaj 613 evrov, kot smo se dogovorili?”

Premier Šarec je odgovor na vprašanje zavrnil tako:

“Glede na vaš način vedenja, kjer nekoliko odstopate od
kalupa svoje stranke, pa tudi parlamentarne demokracije
nasploh, bom še jaz malce pobalinski, pa vas bom vprašal,
kdaj boste vi drugače komunicirali po družbenih omrežjih. Ali
mi to lahko zagotovite? Kdaj boste pisali drugačna pisanja,
kot ste jih pisali pred enim mesecem ali koliko… Tisto o
zabeljenem računu. Pa še kaj. Tisto je bilo nekoliko
neprimerno in smo se v koaliciji počutili nekoliko, lahko
rečem, ne bom uporabil izraz užaljene, ampak malce nam je pa
bilo hudo ob tem, da naši partnerji tako komunicirajo po
družbenih omrežjih, zato mi dovolite, da tokrat ne odgovorim
na to vprašanje, ampak vam ga bom poslal pisno, če se
strinjate, ker tudi vi pisno kaj napišete, sicer bolj javno,
pa naj mi bo to dovoljeno, pa brez zamere.”

Šarec je govoril o Kordiševem sporočilu o sporazumu, ki ga je
dosegel z Levico Luke Meseca, ki so ga predstavniki preostalih
koalicijskih strank morali podpisat. Na posnetku sta Luka
Mesec in Miha Kordiš:

Poslanca Luka Mesec in Miha Kordiš (oba Levica) foto: DZ
Pisanje, ki je bilo po oceni premiera žaljivo, je bilo takšno:

“Ni mi sicer jasno zakaj, a kot kaže bodo koalicijski
liberalci to podpisali in zasoljeno ceno poravnali. Najbrž ne
gre toliko samo za proračun – tu bi glasove lahko dobili tudi
ceneje. Domnevam, da je po sredi prej nelagodje ob misli na
razvoj dogodkov, če tega ne storijo. Razmeroma upravičeno:
lahko bi kar začeli z odštevanjem do interpelacij. A če dam
na eno stran tehtnice ministrske pavlihe (kot sta to Cerar in
Erjavec) in serijo badass ukrepov za delavski razred na drugo
stran…ajde, naj jima bo še to eno leto, vzamem.”

Da mu premier sploh ni odgovoril na poslansko vprašanje,
Kordiša ni zelo razburilo, je pa Šarcu takoj ugovarjal z
besedami na tisti del, ko ga je premier kritiziral.

Kordiš: To je za delavski razred,
pa za upokojence
Kordiš se je odzval tako: “Vsak, ki je odprl sporazum o
sodelovanju med Levico in koalicijo, bo zelo težko zanikal, da
smo se dobro izpogajali. Malo s korenčkom, malo s palico in to
je nekaj, kar lahko razumemo pod zabeljen račun. Seveda pa to
ni nekaj, kar bi bilo tako zelo stvar političnega prestiža in
naših lastnih koristi, ampak gre za ukrepe v prid delavskega
razreda in danes na vas naslavljam vprašanje o ukrepih, ki
gredo v korist upokojencev.” Na to dodatno vprašanje o
koristih za upokojence je Šarec odgovoril tako:

“Preberite sporazum, tam vse piše.”

Predsednik zbora Dejan Židan (SD), ki je podpisu sporazuma med
Levico in LMŠ krajši čas nasprotoval, a si je moral hitro
premisliti, je povzel dogajanje: “Dobili ste odgovor. Dvignili
ste roko, predvidevam, da gre za postopkovni predlog.” Kordiš
je temu pritrdil in predlagal, da bi državni zbor na naslednji
seji razpravljal “o odgovoru predsednika vlade, morda
natančneje o ne odgovoru predsednika vlade”. Ali bo razprava o
tem odgovoru, bodo poslanci odločali jutri.

Na posnetku je Marjan Šarec, ko danes odgovarja na vprašanja
poslancev:
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