Koalicija blefov: Šarec je
Cerarja zvezal z Bratuškovo
in ujel še Mesca
Premier Marjan Šarec je točno pred letom z Dejanom Židanom,
Mirom Cerarjem, Karlom Erjavcem in Alenka Bratušek pred
množico novinarjev podpisal koalicijsko pogodbo. Dogovor, ki
ga je dosegel s predsednikoma kar dveh prejšnjih vlad, ki sta
obe predčasno padli, je bil temelj, da so Cerar, Bratuškova in
Erjavec postali ministri, Židan pa šef državnega zbora. Z
izjemo Židana so ostali sodili med hude poražence volitev.
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podražitev
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Šarcu je povezava omogočila, da je dobil vlado, čeprav je
njegovo stranko na volitvah pred tem volilo le 112.250
volvicev (12,6 odstotka), s čemer je daleč zaostal za SDS
Janeza Janše, ki ga je volilo 222.042 volvicev (24,92
odstotka).

Na posnetku si ob podpisu koalicijskega dogovora v roke segata
predsednik SMC Cerar in predsednica SAB Bratušek. V prejšnjem
mandatu Cerar po zmagi na volitvah s 34,5 odstotki Bratuškove,
ki je takrat zbrala 4,4 odstotke, ni povabil v vlado, njegova
stranka pa je prispevala, da Bratuškova ni postala evropska
komisarka, za kar se je, ko je po izgubljenih volitvah

opravljala tekoče posle, sama predlagala.

A so se pred Šarcem za potrebe vladanja pobotali:
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V ozadju povsem desno je poslanec SAB Marko Bandelli, ki je
bil kratek čas minister brez listnice, a ga je premier Šarec
odstavil zaradi zlorabe položaja, ko je javno pritiskal, kdo
so primerni kandidati občini Komen pred lanskimi lokalnimi
volitvami.

Koalicijska pogodba, ki so jo pred letom podpisali, je bila
bolj spisek želja kot realen dokument, na kar kaže tudi, ker
bi vrsta zavez morala biti celo že uresničena, a v parlamentu

še postopki, da bi se to nekoč zgodilo, niso sproženi.

Po letu dni tako še ni opaziti, da bi vladajoči karkoli
storili, da bi dosegli cilj, ki so ga v koalicijski sporazum
zapisali tako: “

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo ukinili in ga ob
ohranitvi iste ravni pravic prenesli v obvezno zdravstveno
zavarovanje.”

So se pa v tem času krepko podražila dodatna zavarovanja in to
tudi zato, ker je koalicija povišala plače v zdravstvu in s
tem stroške in ker bi naj te zavarovalnice, kot pišejo
zavarovancem, sodelovale pri vladnem skrajševanje čakalnih
vrst. Koalicija se je s sporazumom dogovorila, da bo denar za
to skrajševanje zagotovila vlada in ne dopolnilno zdravstveno
zavarovanje z denarjem zavarovancev.

Levica je te dni, ob obletnici koalicijske pogodbe, ki je bila
usklajena tudi z njimi, niso je pa podpisali, predstavila
svoje zamisli, da bi dodatno zavarovanje na hitro ukinili. Da
bodo z Levico še prav posebej urejali ukinjanje dodatnega
zavarovanja, so se vladne stranke dogovorile v posebnem
sporazumu o sodelovanju, po katerem morajo vladne stranke
Levico razglašati za opozicijskega partnerja. Ta pa vladajočim
zagotavlja glasove vedno, ko jih ti nujno potrebujejo.

V dogovoru Mesčeve Levice s Šarcem in peterčkom piše:

“Po preučitvi finančni učinkov in le, če bodo ti ukinitev

dovoljevali, bo skupina pripravila in do sredine septembra
uskladila del sicer novega zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki bo urejal ukinitev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno
zavarovanje. Spremembe, povezane z ukinitvijo dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, bodo v zakonodajni postopek
vložene do konca leta 2019. Veljati bodo začele 1. 1. 2021.”

Levica zdaj pričakuje hitro podporo vladnih strank za svoj
predolg ukinitve, ki so ga javno že predstavili in napoveduje,
da sicer ne bo podprla proračuna. Ministru za zdravje se manj
mudi, rešitve namerava ponuditi prihodnje leto.

V sporazumu petih vladnih strank so o denarju za odpravo
čakalnih vrst zapisali:

” Izziv: Skrajševanje čakalnih dob
v zdravstvu
Ukrepi:
● Skrajševanje nedopustnih čakalnih dob bo prioriteta in v
tem okviru bomo nadaljevali s projektom skrajševanja čakalnih
dob.
● Za krajšanje nedopustnih čakalnih dob na razumno raven bomo
v projektu skrajševanja čakalnih dob najprej izčrpali vse
možnosti in kapacitete v javnih ustanovah, šele nato pa
vključili koncesionarje ter zasebnike. Pri tem bodo glavni
kriteriji kakovost storitve, število lastnih zaposlenih
izvajalcev in cena storitev.

● Vlada bo zagotovila potrebna finančna sredstva za nadaljnje
izvajanje tega projekta. “
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Podobno neuspešna je nova oblast pri popravljanju
pokojninskega sistema, kjer so si v koalicijski pogodbi
določili celo roke, ki so že davno potekli, postopkov sprememb
v državnem zboru pa v tem času še sprožili niso:

Tako piše v koalicijskem sporazumu:

“Upokojencem bomo po izpolnitvi pogojev starosti in
pokojninske dobe za starostno pokojnino (ob upoštevanju
ustreznih varovalk) ob ponovni vključitvi v delovno aktivnost
omogočili prejemanje celotne pokojnine ob pogoju plačevanja
vseh prispevkov za socialna zavarovanja. Uveljavitev ukrepa
se predvideva s 1 januarjem 2019.”
“Odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe se bo postopno
določil v višini najmanj 63 %, obenem se bo priznal višji
odmerni odstotek za skrb za otroke. Uveljavitev ukrepa je
predvidena z januarjem 2019.”

Celotno koalicijsko pogodbo si lahko preberete na povezavi
tukaj.

