
Predsednik države Danilo Turk bo danes opravil drugi
krog posvetovanj o kandidatu za predsednika vlade
Ljubljana - Po neuspelemposkusu Zo-
rana Jankoviča se bo predsednik dr-
žave Danilo Tiirk s predstavniki
strank danes ponovno posvetoval o
tem, kdo bi lahko zbral potrebno pod-
poro za vodenje vlade. Prvak Pozitivne
Slovenije se glede morebitne ponovne
kandidature še ni odločil, predsednik
SDS Janez Janša pa čaka na odgovor
DeSUS in SD, ali sta se pripravljeni
pridružiti desnosredinski koaliciji.
Koalicija SDS, SLS, NSi in DL bi na-
mreč štela zgolj 44 poslancev, lanša pa
je že napovedal, da brez zagotovljene
večine in relativno trdne koalicije ne
bo kandidiral za predsednika vlade.

V SD še ni sklican noben organ
stranke, ki bi razpravljal o morebit-
nem sodelovanju v Janševi vladi, prav
tako koalicijske pogodbe, ki so jo
predsedniki desnosredinskih strank
podpisali že pred tednom dni in sta jo
SD in DeSUS prejeli v četrtek, ni
obravnavala pogajalska skupina so-
cialnih demokratov. Vodja poslanske
skupine Janko Veber nam je dejal, da
se z opredeljevanjem glede lanševe
pobude ne mudi oziroma bodo po-
čakali, dajihpredsednikrepublike da-
nes seznani s svojimi načrti. Ali bodo
za mandatarja podprli lanšo, naj bi
izvršni odbor DeSUS po napovedih v
stranki morda odločal že jutri ali po-
jutrišnjem, končno besedo o more-
bitnem vstopu v koalicijo pa ima svet
stranke. Že danes pa naj bi odločitev
glede nadaljnjega sodelovanja z SDS
sprejel svet Virantove Državljanske
liste.

V javnosti pa se že pojavljajo ne-
katera imena možnih ministrov v Jan-
ševi vladi. Razen Gregorja Viranta, ki
je očitno zadovoljen s svojim vo-
denjem državnega zbora, naj bi vvladi

sedeli vsi predsedniki koalicijskih
strank, in sicer Radovan Žerjav (SLS)
na mestu ministra za gospodarstvo in
tehnologijo, Ljudmila Novak (NSi) pa
kot ministrica brez listnice za Slo-
vence v zamejstvu in po svetu. Kari
Erjavec (DeSUS) je sicer še pred dnevi
zagotavljal, da ga po vodenju minis-
trstva za obrambo in ministrstva za
okolje vstop vvlado ne mika več. Sedaj
pa je v pomladnih strankah mogoče
slišati, da bi bil lahko v primeru, če se
bo DeSUS pridružil desnosredinski
koaliciji, kandidat za vodenje zuna-
njega ministrstva.

Nova Slovenija si želi poleg mi-
nistrstva brez resorja še en državot-
vorni resor, na čelu obrambnega mi-

nistrstva nekateri vidijo vodjo po-
slanski skupine Mateja Tonina. Če bi
Tonin res dobil to mesto, bi bil z
osemindvajsetimi leti najmlajši mi-
nister pri nas doslej (janež lanša in
Matej Lahovnik sta bila ob prvem
vstopu v vlado stara 32 let) . Tudi lan-
ša naj bi bil -tako kot v zadnjem delu
pogajanj jankovič - pripravljen pris-
luhniti željam Državljanske liste in v
vlado vzeti Janeza Šušteršiča (finan-
ce) in Janija Sorska (pravosodje), ta-
ko prvak PS kot predsednik SDS pa bi
imela na čelu kmetijskega ministr-
stva poslanca SLS Franca Bogoviča -

lankovič bi mu to mesto dal celo v
primeru, če ljudska stranka ne bi šla v
koalicijo, me

Jutri srečanje Pahorja
s predsedniki parlamentarnih strank
Jutri naj bi se predsednik vlade Borut Pahor sestal s predsedniki
parlamentarnih strank, pogovarjali pa naj bi se o več aktualnih temah. Po
Pahorjevem predlogu naj bi dosegli preliminarni dogovor glede izbire
arbitrov arbitražnega tribunala za reševanje vprašanja meje med Slovenijo
in Hrvaško, pripravili stališča pred vrhom sveta EU konec januarja in se
poskušali dogovoriti o podpori paketu zakonov, ki jih je Pahorjeva vlada v
četrtek poslala v državni zbor. Gre za predloge novega zakona o javnih
financah, zakona o razvojnem načrtovanju, novele energetskega zakona,
novele zakona o prevzemih, novele zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter novele zakona o
hipotekami in komunalni obveznici. Udeleženci sestanka bodo razpravljali
tudi o nedavnem znižanju bonitetnih ocen devetim evropskim državam,
med katerimi je tudi Slovenija. Po besedah Boruta Pahorja pri mnenju
bonitetnih hiš ni odločilno samo vprašanje stvarnih finančnih referenc,
temveč zlasti v primeru Slovenije tudi zastoj v reformah, ki ga dodatno
bremeni podaljševanje procesa oblikovanja nove vlade. Zato bi bilo po
premierjevem prepričanju za Slovenijo zelo koristno, če bi lahko v
vmesnem času vlada predlagala, državni zbor pa sprejel vsaj tiste zakone,
ki pomenijo izpolnjevanje evropskega programa stabilnosti.


