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LJUBLJANA O Bodo parla-
mentarne stranke, ki se zadnje
čase »zabavajo« predvsem s
predkoalicijskim otipavanjem,
prisluhnile Borutu Pahor-
ju in njegovemu domnevno
razvojnemu ministru mag.
Mitju Gaspariju ter podprle
nekatere protikrizne ukrepe, o
katerih so v vladi, ki se poslavlja,
še vedno prepričani, da bi jih
bilo vendarle dobro - nemu-
doma sprejeti? Pahor opozarja,

da bodo, če poslanci ne bodo
sprejeli teh ukrepov, ogroženi
ne samo kratkoročni, temveč
tudi dolgoročni interesi države
v zvezi s fiskalno konsolidacijo
in prepotrebnim izboljšanjem
domače gospodarske klime.
Za kaj gre? Komaj se je predse-
dnik SD, katerega vladna ekipa

sme do izvolitve Pahorjevega
naslednika resda opravljati
samo tekoče (nujne) posle,
vrnil iz ljubljanskega UKC, že
je zavihal rokave in poskušal
vsem drugim na parlamentar-
nem političnem prizorišču po-

kazati, da ima še veliko zani-
mivih zamisli, če so jih le (tudi
oni) pripravljeni podpreti.
Po novem naj ne bi bilo treba
bankam - če bo dovolj poslan-
cev navdušenih nad Pahor-Ga-
sparijevimi predlogi -, ki bodo
pripravljene dati podjetjem
umetno dihanje (pomagati
sanirati insolventna podjetja),
dve leti objaviti prevzemnih
ponudb. Poleg tega bi končno
lahko laže izdajale hipotekar-
ne in komunalne obveznice. V
(pred)stečajnih postopkih pa bi
upniki, ki bi bili zares pripravlje-
ni vložiti svoj denar v sanacijo
ogroženih podjetij, lahko dobili

večinski lastniški delež itn.
Potem ko se je že kar takoj (že
predvčerajšnjim dopoldne) vr-
nil v svoj kabinet in se sešel z
ministrom Gasparijem - ta ga
je pri vodenju tekočih poslov
nadomeščal v času odsotnosti
-je Pahor presodil, da medna-
rodne in domače finančno-go-
spodarske razmere zahtevajo
nekatere ukrepe, s sprejetjem

katerih preprosto ne bi bilo
dobro več odlašati.
Pahor bo, skratka, jutri, na re-
dni četrtkovi seji vlade, svojemu
ministrskemu zboru vpotrditev
ponudil zakon o javnih finan-
cah, zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o finanč-
nem poslovanju, postopkih

zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju, zakon o
hipotekami in komunalni
obveznici, zakon o prevzemih
ter zakon o razvojnem načr-
tovanju in, ne nazadnje, tudi
energetski zakon. Pahor se je o
paketu naštetih zakonov celo že
posvetoval z državnim sekretar-
jem za socialni dialog, danom
svoje stranke Milošem Pavlico.
Strinjala sta se, da bi vsa nave-
dena zakonska besedila lahko
že pojutrišnjem obravnaval
Ekonomsko-socialni svet (ESS).
Če bo ESS namreč ocenil, da bi
bile zaželene nekatere manjše
izboljšave, bi jih vlada še vedno
lahko kot dopolnila predlagala
v državnem zboru. ■

©Mednarodne in domače finančno-gospodarske
razmere zahtevajo takojšnje sprejetje ukrepov,
s katerimi tako rekoč ni mogoče več odlašati.

Borut Pahor se je vrnil in bo spet poskušal
očarati večino v parlamentu, (foto: tomi lombarj


