Datum: 11. december 2018

mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z navedbami predsednika vlade v intervjuju na Siol.net, ki
ga naslavljam na Vlado RS.

S spoštovanjem!

Žan Mahnič,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Spoštovani,
v intervjuju, ki ga je portal Siol.net objavil s predsednikom Vlade RS Marjanom Šarcem,
se je ta v večih odgovorih dotaknil nekaterih perečih tem. Sam sem pri tem pogrešal,
da bi bil premier bolj konkreten pri nekaterih odgovorih, zato me zanima sledeče:
1. »Na gospodarskem področju pa se bomo posvetili predvsem odpravi različnih
administrativnih ovir in zagotavljanju stabilnega okolja.«
Zanima me, konkretno katere administrativne ovire imate v mislih, katere od njih
nameravate odpraviti in kdaj?
2. »Če kak vlagatelj pride v neko občino, ker bi tam rad zagnal naložbo, se velikokrat
zgodi, da hitro obupa, saj ugotovi, da bo za spremembo prostorskih aktov potreboval tri
leta.«
Kdaj boste spremenili zakonodajo, ki ureja spremembo prostorskih aktov in koliko časa
bo po spremembi posameznik potreboval za spremembo prostorskih aktov?
3. »V Sloveniji imamo prenizko minimalno plačo.«
Kakšna je za vas idealna višina minimalne plače?
4. »Zato moramo sprejeti tudi spremljevalne ukrepe, da bodo socialno pomoč res
dobivali tisti, ki so do nje upravičeni, ne pa da spodbujajo nedelo v današnjem času, ko
primanjkuje delovne sile.«
Kateri bodo ti spremljevalni ukrepi in kdaj bodo sprejeti?
5. »Zagotovo bodo nabave v zdravstvu nepregledne, dokler ne bodo na vidnem mestu
javno objavljeni vsi podatki o nabavah, za vsako zdravstveno ustanovo posebej.«
Kdaj nameravate ta ukrep izpeljati?
6. »Najti moramo približno 300 milijonov evrov, če želimo spoštovati fiskalno pravilo.«
Kje boste našli 300 milijonov evrov, oz. na katerih proračunskih postavka pričakujete
nižanje finančnih sredstev?
7. »Zagotoviti bo treba do okrog sto milijonov evrov za skrajšanje čakalnih vrst in druge
ukrepe.«
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V proračunu za katero leto nameravati zagotoviti dodatnih 100 milijonov evrov, kje jih
nameravate vzeti, kateri so drugi ukrepi in kdaj računate, da bi lahko čakalne vrste
zmanjšali vsaj za 50 %?
8. »Pri nas je težava, da imamo in davke in storitve, ki jih ne dobimo. Potrebujemo red
in disciplino kot otroci doma.«
O katerih storitvah je govoril premier in kdaj bomo te storitve, za katere plačujemo
preko davkov, pričeli dobivati?
9. »Glavna težava je, da so naši sistemi ustvarjeni za mečkače, ki ne sprejemajo
odločitev.«
Ker premier v tem primeru verjetno govori na podlagi lastnih izkušenj, ki jih je doživel
še kot župan, me zanima, če mi lahko naštejete kakšnega mečkača, ki ne sprejema
odločitev, in kaj boste storili, da takšnih mečkačev po koncu vašega mandata ne bo
več?
10. »Težava so tudi cene, recimo protez, ortodontskih pripomočkov in žilnih opornic,
saj jih določajo monopoli. Ves sistem je treba prevetriti, ker sistem javnih naročil včasih
pripelje do tega, da na koncu kupuješ še dražje.«
Kaj boste naredili, da razbijete te monopole, predvsem pa me zanima, kdaj boste to
storili? Glede na to, da preimer ve, da se kupuje držaje, je z vsakim dnem, ko se ne
ukrepa in se takšno stanje dopušča, soodgovoren za to, da se medicinsko opremo
kupuje dražje.

