Počivalšek za novo vlado,
Janša se posvetuje, najbolj
verjetne so zanj predčasne
volitve

Zdi se, da je premier Marjan Šarec (LMŠ) predvolilno koalicijo
s SMC Zdravka Počivalška napovedal brez dogovora s
Počivalškom. Po parlamentu je bilo slišati celo, da je Šarec
Počivalšku to podtaknil, da se ne bi povezal s SDS in NSi in
bi tako nastala nova vlada.
SDS s 26, SMC z deset in NSi s sedem poslanci imajo skupaj 43
poslancev. Do večine jim torej ne manjka veliko. A ni čisto
jasno, ali so se res sposobni povezati v učinkovito in složno
koalicijo. Težko si je, denimo, predstavljati, da bi velik
borec proti Janezu Janši Jani Möderndorfer vstopil v takšno
koalicijo. A, če se Miro Cerar zaradi padca vlade vrne v DZ,
Möderndorfer izgubi sedež, ker je le nadomestni poslanec.
Prvi odziv šefa SDS Janeza Janše je bil, da odstop Šarčeve
vlade toplo pozdravljajo, da bodo organi stranke o položaju
govorili konec tedna, a da so zanj najbolj verjetna opcija
predčasne volitve. Bi bilo pa po oceni Janše dobro v času do
takrat, ko bo jasno, kak bo razplet, trajalo bo vsaj kak
mesec, sprejeti še kak za državo pomemben zakon, ki ga v
zadnjih dveh mandatih ni bilo mogoče. Del izjave Janše si
lahko pogledate v video posnetku:

Predčasne volitve bi lahko bile v drugi polovici aprila, je
ocenil.
Najbolj je bil, ko gre za prve odzive, proti predčasnim
volitvam šef SNS Zmago Jelinčič. Najbolj za predčasne volitve
pa šef SD Dejan Židan, ki je povedal, da v novi bolj desni
vladi, če bo nastala, nikakor ne bo SD in bodo, če do tega
pride, opozicija.
Da Šarčeve izjave s Počivalškom niso bile dogovorjen, je
pokazal odziv gospodarskega ministra, ki je povedal, da je
pripravljen na pogovore o sestavi nove vlade, Šarčeve
predvolilne koalicije pa ni potrdil kot res pomembne stvari
ali svoje prve izbire.
Kaj bo posledica odstopa Šarca, lahko odgovorite v anketi:
Kaj bo posledica odstopa vlade Marjana Šarca
Nastala bo desno sredinska vlada, ki jo bo vodil Janez
Janša
Nastala bo desno sredinska vlada, ki je ne bo vodil
Janez Janša
Nastala bo levo sredinska vlada, ki jo bosta sestavila
Dejan Židan in Luka Mesec
Predčasne volitve bodo
Šarec si bo premislil in umaknil odstop
Vote
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Na posnetku je Janez Janša, ko pojasnjuje novinarjem, kaj meni
o odstopu Šarca:
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