
Vprašanje: Kakšen je sklep sveta stranke, če ste ga že sprejeli?

GG: Svet je ravnokar glasoval, odločitev je bila sprejeta z enim glasom proti, vsi ostali so bili za. 
Svet je sprejel dokončno odločitev in se k temu vprašanju več ne bo vračal, sklep gre pa takole: 
Stranka Zares ne bo več sodelovala v tej vladi in v koaliciji, razen če v prihodnjih štirinajstih dneh 
stranka SD  ne bo predlagala temeljite rekonstrukcije vlade in določila prioritete delovanja te vlade 
do konca tega mandata ter način, kako bo zagotovila verodostojnejše in učinkovitejše izpolnjevanje 
odločitev, sprejetih odločitev vlade, in sprejemanje nujnih odločitev vlade.

Vprašanje: Kaj je z mandatarjem?

GG: Glede tega vprašanja je na vrsti SD, mi smo svoj predlog in mnenje o tem izrekli že s pobudo 
iz meseca aprila. Ob tem bi dodal še, da nimamo v primeru te rekonstrukcije nobenih vnaprejšnjih 
zahtev glede resorjev, kakor tudi ne glede kadrovske zasedbe. To pomeni, da tudi vse tri ministrice 
nimajo namena sodelovati v tej prihodnji vladi v kolikor ne bi bil takšen dogovor z novim 
mandatarjem, oz. v tej novi vladi dosežen. 

Vprašanje: Torej, omenili ste novega mandatarja, to je torej zahteva vaše stranke, tudi nov  
mandatar?

GG: Jaz bi se pridružil tukaj predsedniku republike, temeljita rekonstrukcija pomeni rekonstrukcija 
brez tabujev. Svet se k tej odločitvi več ne bo vračal, v kolikor v roku, do 25. junija ne bomo prejeli 
takšnega predloga, ali pa bi prejeli predlog, ki bi bil popolnoma v nasprotju s tem, bodo ministrice 
odstopile s svojih položajev, stranka pa tudi formalno izstopila iz koalicije.

Vprašanje: Ali lahko jasno poveste, ali želite, oziroma zahtevate, da se premeir Pahor umakne s  
položaja?

GG: To smo povedali že meseca aprila.

Vprašanje: Kaj pa o predčasnih volitvah, ste kaj govorili?

GG: O predčasnih volitvah posebej nismo odločali, to ni na dnevnem redu, vsekakor lahko ponovim 
naše stališče, ki je znano že dolgo, vi veste, da smo januarja v dokumentu "Za odpravo blokad" 
nanizali vrsto problemov, s katerimi se sooča Slovenija, vrsto blokad, danes je vsakomur jasno, da 
smo imeli prav, nanizali smo tudi vrsto pričakovanj, kaj bo vlada v tem času počela, nekatere stvari 
smo uspeli spremeniti, nekatere so še pred odločitvami, tudi prihodnji teden, v parlamentu se bo 
odločalo o primernosti nadaljne obravnave zakona o spremembah volilnega sistema, kar je vlada že 
sprejela, in v tem dokumentu smo tudi zapisali, oziroma ob njem, da predčasne volitve predstavljajo 
legitimno možnost izhoda iz blokade, da pa je smiselno jih izvesti pod pogojem, da predstavljajo res 
neko spremembo. To pa pomeni spremeniti ustavo na način, da bo do predčasnih volitev mogoče 
priti s potrebno vlogo predsednika republike, ne z izigravanjem neke parlamentarne procedure, ki ni 
verodostojna in verjetno, da bi pripeljala do predčasnih volitev, tu smo žal osamljeni med vsemi 
strankami, še posebej tistimi, ki veliko govorijo o predčasnih volitvah, da se spremeni volilni sistem 
in da se spremeni, kar bi moralo biti najbolj v interesu tistih, ki zase menijo, da bodo uspešni na 
prihodnjih volitvah, da se spremeni tudi ustava na točki regulacije referendumskega odločanja. 

Vprašanje: Koliko ministrstev bi po vašem mnenju moralo biti zamenjanih, kateri ministri morajo  
iti iz vlade?

GG: Vsi. 



Vprašanje: Vsi ministri?

GG: Rekonstrukcija vlade pomeni temeljita rekonstrukcija, da se imenuje novo vlado. 

Vprašanje: Zdaj je vlada manjšinska, ali to pomeni...

GG: ... v njej lahko seveda sodelujejo ministri, ki so danes v vladi, ampak to so naslednji koraki. 
Bistveno je in naše sporočilo je, da je stranka SD, kot najbolj odgovorna zaradi rezultata in 
mandata, ki ga je dobila na volitvah, da ponuja predloge za rešitev neke situacije. Situacija je zelo 
resna, to vemo vsi v tej državi, to vedo vsi državljani in državljanke in stranka SD je dolžna dati 
predlog, h kateremu jo pravzaprav ponovno danes pozivamo v obliki, ki je morda nekaj ostrejša, 
ampak vsekakor ne želimo na noben način postavljati nobenih pogojev, nobenih ultimatov, oni so 
suverena stranka s svojo odgovornostjo, s svojo pristojnostjo, izražamo samo pričakovanje kaj je po 
našem mnenju potrebno narediti, da bi lahko vlada učinkovito delala, vlada ki bi jo sestavila ta 
koalicija, naprej imela verodostojnost in zaključila ta mandat na primeren način.

Vprašanje: Se pravi, to ne pomeni pridružitev kake nove stranke, glede na to, da je vlada  
manjšinjska?

GG: Lahko pomeni tudi to. Vendar predpogoj za to je da se v stranki SD pravzaprav razvije ta 
diskusija, mi zaznavamo v zadnjih dneh neke premike v smeri resnejše obravnave te problematike, 
želimo jo z danajšnjim sklepom k temu spodbudit, v njo se na noben način ne želimo vmešavat, 
pozorno bomo spremljali njihova ravnanja, razmisleke in posebej morebitne predloge, ki bodo prišli 
do nas in potem sprejeli tudi konsekvence.

Vprašanje: Ali vam ni SD že odgovorila včeraj s tem, ko je podprla svojega predsednika?

GG: Ni mogla odgovoriti na sklep ki smo ga sprejeli danes.

Vprašanje: Kakšna je bila razprava, koliko je bilo za, proti?

GG: Kot sem omenil, sklep je bil sprejet z enim glasom proti, vsi ostali so bili za.

Vprašanje: Kdo pa je glasoval proti?

GG: Nomina sunt odiosa. ... Nobena od ministric, oz. poslancev.

Vprašanje: ...na štajeskem obsežne preiskave. Eden od preiskanih je tudi vidnejši član Zares-a,  
Gregor Jager, komentar na to?

GG: Jaz sem že komentiral to, mi nismo stranka, ki bi akcije pristojnih institucij v tej državi, bodisi 
tožilstva, policije, protikorupcijske komisije, razglašali za politično zaroto. Verjamemo v 
neodvisnost in profesionalnost vodenja in ravnanja teh institucij. Vsi so pred zakonom enaki in 
edino pričakovanje v zvezi s tem ki ga imamo, je da bodo profesionalno zaključili preiskavo, 
seznanili javnost z ugotovitvami in sprejeli vse sklepe ki so potrebni, pred zakonom smo vsi enaki, 
nobenega drugega komentarja politična stranka v zvezi s tem ne more imeti.

Vprašanje: Lds bo tudi očitno predlagala rekonstrukcijo vlade, ste se pogovarjali o tem?

GG: Ne.

Vprašanje: Ne. To je bila vaša avtonomna odločitev zdaj?... Bo šlo tudi v krčenje ministrstev?



GG: Poglejte, to so vprašanja za scenarij, za katerega še ne vemo, če se bo uresničil. Mi mislimo da 
potrebno priti do nove vlade, v razmisleku o tem, kakšna bi ta bila je treba pustiti, bom reke 
kreatorju te nove vlade, to je novemu mandatarju in stranki SD poglavitno vlogo, vlogo tistega, ki je 
tu iniciator, ki prevzema tudi največjo odgovornost za odločitev, ali pa tudi za neodločitev. 

Vprašanje: Ali se počutite odgovornega, da ste povzročili politično krizo?

GG: Kdor misli, da politične krize še ni, ta nima stika z realnostjo. Mi se popolnoma zavedamo naše 
odgovornosti, zato smo toliko časa tudi vztrajali. Mi ne govorimo danes o nečem novem. Morda 
naših opozoril, zelo dobronamernih, mehkejših, niso jemali resno. Od januarja naprej je popolnoma 
jasno in jaz sem večkrat jasno in javno povedal, da je stranka Zares, skozi dokument ki ga je dala, 
izraža neko stališče o dejanskih in resnih problemih te države, ki so zelo zahtevni in terjajo vlado, ki 
je operativna, ki je funkcionalna, ki je verodostojna in ki zmore v večji meri izpolnjevat 
pričakovanja ljudi. Nekateri menijo, da so ta naša opozorila, da jih je mogoče diskvalificirat z 
oznako, da mečemo puško v koruzo. Nasprotno. To je način, kako bomo puško potegnili iz koruze 
in lahko zaključili ta mandat z bilanco, ki bo bolj pozitivna kot se kaže zdaj, kljub temu, da je bilo 
veliko narejenega in je treba v tem kontekstu priznati celotni vladi, tudi Borutu Pahorju, tudi 
nemajhne dosežke, vendar v nekem trenutku je potrebno narediti črto in razmišljati o interesih 
države. 

Vprašanje: Imate kakšen predlog za mandatarja?

GG: Ne, ne. Poglejte, nisem razumel vprašanja, ker je tako nedopusto pravzaprav, da bi imeli tak 
predlog. Nobene dileme ni, in jaz sem jasno in javno povedal, predlog za mandatarja, po volitvah 
2008, da lahko samo stranka SD. 


