Janša: Koalicija za Slovenijo
in ne proti Šarcu

“Če bi se izkazalo, da neka druga večina mimo SDS in Janeza
Janše izkazuje sposobnost za sestavo vlade, se bo Janša spret
oglasil pri meni in ne bo sprejel mandata. To bova ugotovila
skupaj in na podobnem sestanku kot danes,” je predsednik
republike Borut Pahor pojasnil po opoldanskem neformalnem
pogovoru z relativnim zmagovalcem volitev, kako bosta ravnala,
če bodo manjše stranke zbrale večino vseh glasov poslancev za
drugačno vlado. Pahor je dodal, da je Janša zaradi te možnosti
previden pri napovedovanju postopkov, prave pogovore o
sestavljanju vlade bo smiselno začeti, ko bo uradno dodeljen
mandat. Predsednik Pahor je opozoril, da je položaj po teh
volitvah še posebej zapleten zaradi izjav pred njimi, ki
otežujejo vodenje postopka za oblikovanje vlade.

Pahor poziva voditelje, naj se pogovarjajo
“Če nekdo drug zbere večino, je jasno, da nima smisla
zavlačevati, potem s tem nič ne dobimo, to se je že zgodilo v
sosednjih državah,” je Janša potrdil, da je tudi možnost, da
množica manjših strank sestavi koalicijo brez relativne
zmagovalke in opozoril, da takšne vlade drugod niso vedno
dolgo vzdržale in pripomnil še, da si bo z zanimanjem prebral
program, ki bo osnova te morebitne druge povezave.

Pahor je po neformalnem
pogovoru
z
Janšo
ponovil, da bo mandat
za
sestavo
vlade
poveril
zmagovalcu
volitev, to se bo
uradno in formalno
zgodilo
po
konstituiranju DZ, ko
bodo
oblikovane
poslanske skupine in bo
opravil posvete z vodji poslanskih skupin. Povedal je, da
ocenjuje, da je najbolje, če zmagovalcu uspe sestaviti vlado.
Lahko jo tudi kdo drug, a to je druga najboljša možnost.
“Želim si politično stabilno državo, želim si, da bi postopek
tekel čim bolj gladko,” je povedal predsednik in stranke in
njihove voditelje pozval, naj se pogovarjajo, pozval jih je k
vključevanju in ne k izključevanju. Prosil jih je za pogovore,
kaj se bodo dogovoril je pa njihova stvar. Pahor je ocenil:
“Znašli smo se v položaju, ko naše politične značaje vedno
lažje opisujemo proti čemu in proti komu smo, namesto, da bi
nas odlikovala sposobnost, za kaj in za koga smo. V vsakem
primeru pa mora biti dovolj prostora, da smo vedno za to, da o
tem iskreno izmenjamo mnenje, brez zapiranja vrat.”

Janša: K pogovoru bodo vabljeni vsi
Pahor je dejal, da se ne zavzema za nobeno koalicijo, se pa za
dialog, za politiko vključevanja in ne izključevanja. Prav je,
da se predstavniki strank pogovorijo, kako se odločiti o
vstopu v vlado pa je njihova stvar. Janša se je Pahorju
zahvalil za konstruktiven neformalen pogovor in povedal, da je
rezultat volitev tak kot je, v SDS so zadovoljni z njim,
razmerje sil je posledica izkrivljenega proporcionalnega
volilnega sistema, kar narekuje pristop, ko so k oblikovanju
koalicije in vlade povabljene vse stranke. “Če mi bo
predsednik zaupal mandat bo takšno moje ravnanje in na osnovi

programov se bomo pogovarjali o sestavi koalicije,” je dejal
Janša in povzel, da je že dvakrat tako sestavljal vlado in da
nikoli pri tem nikogar ni izključeval. So pa se posamezne
stranke same odločile, da ne bodo sodelovale. Pristop bo enak,
bo koalicija za Slovenijo in ne proti Šarcu, ali Cerarju ali
Židanu, je dejal Janša in na vprašanje, ali v SDS vztrajajo,
da mora vlado v vsakem primeru voditi prav Janša ali bi lahko
tudi kdo drug iz te stranke, odgovoril, da je to odprto.

Tihi in bolj javni koalicijski pogovori
Janša je opozoril, da formalni pogovori še ne potekajo, saj se
mora najprej konstituirati državni zbor, kar se bo predvidoma
zgodilo 22. ali 23. julija, po tistem pa bo, če bo predlagan
za mandatarja začel tudi formalni pogovori. Janše je dodal, da
bodo prej neformalni pogovori, ki pa ne bodo potekali javno,
vlade ni mogoče sestaviti v medijih, pri teh dogovorih se je
treba izogniti poskusom nabiranja političnih točk, javni
kampanji. Pahor pa je dejal, da je pogovore treba voditi
iskreno, sem in tja diskretno, mora pa biti postopek dovolj
transparenten, da ga javnost razume. Dodal je: “Moja namera je
poveriti mandat Janezu Janši. Če se izkaže, da za uspeh ni
možnosti, se bova ponovno pogovorila in bom vzel na znanje
odločitev, da mandata ne bo vzel.”

