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Novinar: Kresalova vam torej očita, kot smo slišali, da ste začeli uporabljati Janšev jezik, 
torej jezik tajkunstva in pogromov, kar je v nasprotju s tem, za kar ste se skupaj borili na 
volitvah. Kako odgovarjate na ta očitek? 
 
Gregor Golobič: No, predvsem mislim, da je treba odnose med koalicijskimi partnerji 
reševati v krogu koalicijskih parnerjev in z veseljem se bom jutri o vsem pogovoril s 
predsednico Kresalovo na koalicijskem sestanku. Sicer pa, nenavadno je, da bi govoril isti 
jezik, kot gospod Boško Šrot, ki je napovedal tožbo proti meni, ali isti jezik, kot ga je vpeljal 
Janez Janša, ker, bom rekel, ne  zamudi dneva, ne da bi se zelo ostro izražal o stranki Zares in 
meni. Tako da tu gre v veliki meri predvsem za diskontinuiteto s politiko Janeza Janše v 
prejšnjem mandatu, za to spremembo, ki je pravzaprav značilna za ves svet v tem času. 
Namreč poglejte, države povsod postajajo aktivni lastniki, ideja, da bankirji lahko po svoji 
diskreciji odločajo o vsem, potem ko so bili deležni pravzaprav velikih poroštev s strani 
države, torej poroštev za katere garantirajo vsi davkoplačevalci, ta čas je minil in v Sloveniji 
je bila ta ideja, ta v resnici populistična ideja, da se politika, tudi tam, kjer je lastnica, ne sme 
biti aktivna, kar so izkoristili ravno taka imenovani tajkuni, ta čas se je iztekel in o tem se 
bomo morali odkrito pogovoriti, če želimo, da se v Sloveniji res kaj spremeni.  
 
Novinar: Gospod Golobič, Janšo ste omenili, ravno danes je povedal, naj se vlada raje 
ukvarja z realnimi problemi ljudi, oziroma gospodarsko krizo, to verjetno prej kot prepir v 
koaliciji pričakujejo tudi Slovenci, mislim da osemdeset tisoč jih je ta trenutek brez službe.  
 
 
Gregor Golobič: Poglejte, takšno je tudi moje mnenje in če ste zaznali, v nobeni moji izjavi 
ni bilo nobenega prepira znotraj koalicije, nobenega povoda. Mi smo samo opozorili, da je 
potrebno, da ta koalicija, da ta vlada vztraja trdno pri načelih, zapisanih zavezah, da namreč 
ne bo reprogramirala iz poroštev, iz javnih poroštev tako imenovanih tajkunskih kreditov. To 
je povezano z usodami ljudi. Namreč ta podjetja, ki prolongirajo zdaj te kredite, to niso prava 
podjetja s pravimi zaposlenimi, z neko proizvodnjo. To so holdingi z zaposleno peščico ljudi, 
ki pravzaprav prekladajo neko navidezno, virtualno premoženje in v resnici ogrožajo prava 
podjetja, kot so Droga Kolinska, Radenska, Fructal in tako naprej, tudi Pivovarna Laško kot 
taka in zato je ta debata zelo pomemba in načelna in od nje je odvisno, kako se bo v 
prihodnosti razvijala Slovenija. 
 
Novinar: Dvakrat ste že omenili gospoda Šrota in pivovarno, zdaj pa me zanima, danes vam 
je napovedal tožbo, zanimam me, kot pravimo, boste morali to dokazati. Kako odgovarjate 
Bošku Šrotu? 
 
Gregor Golobič: ...da bom to lahko dokazal in mislim, da bo dokazovanje lahko. 
 
Novinar: Najlepša hvala za odgovore, lahko noč 
 
Gregor Golobič: Lahko noč. 


	24 ur zvečer, 20. 4. 2009

