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Zadeva: Predlog za oblikovanje Skupine za razmislek  

 

 

 Spoštovani g. predsednik, dr. Danilo Türk, 

 

 

v zadnjih dneh se potrjujejo sicer že dlje časa prisotne slutnje in 

strahovi glede prihodnosti Evropske unije, evra in tudi Slovenije. 

Obsežnost in globina problema, ki se navzven kaže kot enormna 

dolžniška kriza, vse očitneje presega kapaciteto in pripravljenost 

tako evropske kot slovenske politike, da ukrepa celovito, pravočasno 

in učinkovito. Pred nami se zarisujejo spremembe, ki po 

daljnosežnosti - predvsem pa po negativnem predznaku - presegajo 

dogodke, ki so sledili padcu berlinskega zidu. 

 

To seveda ni čas, ko bi se smeli prepustiti malodušju ali praznemu 

kritiziranju. Nasprotno. Kot veste, smo v stranki Zares v zadnjih 

tednih usmerili velike napore v iskanje potrebnega političnega in 

družbenega soglasja za sprejem modificiranega interventnega 

zakona. Čeprav dokončni dogovor še ni sklenjen, pa ni mogoče 

spregledati pomembnega napredka: kljub zahtevnemu in 

skušnjavam polnemu predvolilnemu času je razumnost dialoga, tako 

s strani političnih strank kot tudi sindikatov, večja kot kadarkoli v 

dosedanjem mandatu. Tega si ni mogoče razlagati drugače, kot da je 

sicer pozno, a vendarle začela prevladovati zavest o skupni 

odgovornosti za prihodnost naše skupnosti in vsakega izmed nas. To 

je pravzaprav ključno sporočilo interventnega zakona poslanca dr. 

Pavla Gantarja, ki daleč presega neposredne javnofinančne učinke. 

Sprejem tega zakona bi poleg tega odprl nujno potreben čas oz. 

prostor za realen in temeljit razmislek o tem, kako naj gre Slovenija 

naprej. Za dogovor med politiko in socialnimi partnerji - vključno s 

predstavniki mladih, katerih prihodnost je najbolj izpostavljena. 
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Tega časa v nobenem primeru ne bo veliko na razpolago. Politične 

stranke bomo v teh tednih neizogibno posvečale velik del svoje 

energije in pozornosti volivkam in volivcem, prepogosto tudi 

oblikovanju všečnih, a nerealnih obljub, kasneje pa tudi oblikovanju 

nove vlade. Zato Vam, spoštovani g. predsednik, pišem s predlogom, 

da oblikujete posebno ekspertno skupino za razmislek, ki bo v tem 

ključnem vmesnem času urgentno, a poglobljeno in odgovorno 

pripravila različne scenarije oz. alternative. Kajti ne bo samo ene in 

nobena ne bo lahka. Pri tem je očitno, da dosedanji recepti, ki so 

usmerjeni zgolj na sanacijo finančnih sistemov in posledično 

temeljijo izključno na krčenju oz. rezanju vseh javnih izdatkov, ne le 

ne vodijo nikamor, ampak razmere še poslabšujejo - tako v 

posameznih državah kot na ravni EU kot celote. Potrebujemo 

razmislek, ki bo upošteval naše tokrat pa res nacionalne interese - 

tako glede skupne kot lastne poti naprej. 

 

Spoštovani g. predsednik, ob tem predlogu imam v spominu tudi, 

kako ste že pred mnogimi meseci na sestanku s predsedniki 

parlamentarnih strank sami dali pobudo in izrazili pripravljenost, da 

si ob soglasju vlade naložite tudi takšno zahtevno nalogo. Takrat žal 

ni bilo s strani vseh dovolj razumevanja za resnost situacije. Prosim 

Vas, da kljub temu danes pretehtate predlog, ki je pred Vami. To 

narekujejo ne le vse bolj zaskrbljujoče razmere, pač pa tudi krepitev 

odgovornosti in zavedanja o dolgoročnih posledicah odločitev, ki jih 

ne smemo odlagati, ter usodnosti časa, v katerem živimo. Zato sem 

prepričan, da bo takšen dokument več kot dobrodošla opora 

katerikoli vladi, vsem socialnim partnerjem, pa tudi najširši javnosti, 

ki lahko nujno potrebno zaupanje utemelji le na jasni sliki in 

nedvoumnih predlogih oz. alternativah. 

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

                                                                                             Gregor Golobič                                  

     predsednik Zares - socialno liberalni 

 

 

V vednost:  

 

predsednikom strank, ki nastopajo na volitvah 

 


