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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lep dober večer vsem skupaj. Ob tej primopredaji ob koncu 
mandata se želim najprej zahvaliti svoji ministrski ekipi, ki je v teh štirih letih nosila na svojih ramenih 
precej težko breme, vključno z izzivom vodenja Evropske unije. Rezultati, ki so bili v zadnjih štirih letih 
doseženi, so za Slovenijo dobri. Vsega, kar smo si zadali, ni bilo možno opraviti iz različnih razlogov, 
vendar je okrog 80% tega, kar je bilo načrtovano, narejenega in mislim, da zapuščamo naslednji vladi 
solidno podlago. Gospodu Pahorju, ki se seli v pisarno predsednika vlade na precej vroč in verjetno 
najbolj zahteven stol v državi, želim uspešno delo. Želim, da bi imel srečo tudi z ekipo, ki je bila danes 
potrjena v državnem zboru. 
 
Veseli bomo, če bomo ob koncu tega mandata, ki se danes začenja, lahko imeli pred sabo rezultate, ki 
bodo primerljivi temu, kar je bilo doseženo v teh štirih letih. Ne glede na to, katero vlado in kakšne barve 
je vlada, ki jo ima Slovenija, si Slovenija uspeh zasluži. Gospodu Pahorju ob tej primopredaji izročam to 
knjigo - to je poročilo o delu Vlade Republike Slovenije v letih 2004-2008. Kot že rečeno, veseli bomo, 
če bodo makroekonomski in drugi družbeni kazalci ob koncu tega mandata, ki se danes začenja, 
primerljivi s kazalci in rezultati zadnjih štirih let, ko se je bruto domači proizvod v Sloveniji povečal za 
24%, ko smo dosegli najnižjo brezposelnost v zgodovini in rekordno gospodarsko rast.  
 
Pred nami je obdobje, ko bo širše gospodarsko okolje v Evropski uniji, deloma tudi v globalni ekonomiji 
vsaj deloma drugačno kot je bilo v zadnjih štirih letih, vendar je to hkrati, ko predstavlja velik izziv in terja 
dodatne napore v prihodnosti tudi dobra priložnost za to, da se izpelje nadaljevanje reform, ki se jih v 
tem mandatu ni dalo dokončati ravno zaradi tega, ker so naši socialni partnerji smatrali, da je stanje pač 
dobro in da zaradi tega spremembe niso potrebne.  
 
Zdaj mislim, da tega občutka ni več. To je boljše okolje za nekatere reformne korake in gospodu 
Pahorju želim pri teh korakih veliko sreče, poguma in na koncu tudi uspehov. Uspehi te vlade bodo tudi 
uspehi Slovenije. Iz opozicije bomo te napore podpirali in prepričan sem, da lahko na tistih točkah, ki so 
pomembne za naš skupen razvoj in za boljšo prihodnost vseh v Sloveniji tudi v takšnih vlogah uspešno 
sodelujemo. Vso srečo. 
 
PREDSEDNIK VLADE BORUT PAHOR: Za gospoda Janeza Janšo imam tri zahvale. Prva zadeva 
njegov današnji nastop v državnem zboru še v vlogi predsednika vlade in voditelja največje opozicijske 
stranke. Njegovo sprejetje mojega povabila, da skupaj razmislimo o primerni obliki partnerstva za razvoj 
v naslednjih štirih letih upravičeno zbuja v vsej slovenski javnosti ne glede na to, ali novo vlado podpira 
ali ne, neko upanje, neko zelo upravičeno upanje, da bo slovenska politika, ne samo slovenska vlada, 



ampak tudi opozicija kot reprezentanca, opravila v teh zahtevnih časih nalogo tako, da bodo 
pričakovanja, visoka pričakovanja naših ljudi, izpolnjena.  
 
Druga zahvala gre gospodu Janezu Janši za delo, ki ga je opravil na položaju predsednika vlade z 
njegovo ministrsko ekipo. Sam je poudaril lepe rezultate svojega dela. Kot sem danes dejal v državnem 
zboru, nova vlada sprejema odgovornosti z gospodarstvom v dobri kondiciji. Če bomo znali, in za to si 
bomo prizadevali, da temu gospodarstvu s svojimi pravilnimi ukrepi tudi pomagamo, ni strahu, da te 
negotovosti, ki je pred nami, ne bi premagali. Zlasti zavoljo dejstva, da sem se kot novi predsednik 
vlade zavezal, da bomo glede vseh najpomembnejših stvari iskali konsenz v državnem zboru in od 
opozicije ne pričakujem, da bo dala bianco menico za te ukrepe,  ampak  jih bo v eni polemični, eni 
demokratični, mestoma tudi surovi razpravi, to sodi v eno demokratično ozračje, seveda tudi kritizirala in 
dajala boljše predloge. Moja zaveza je, da te boljše predloge, če jih bomo tako ocenili, tudi sprejmemo. 
Mi si ne moremo ne privoščiti luksuza za sto dni, jaz sem se jim odrekel. V soboto, jutri, bo prva seja 
vlade in do jutri naprej pričakujem, da bo seveda voditelj največje opozicijske stranke in opozicija 
kritična od naših ravnanj. To, da bo kritična in da bo imela drugačne poglede, ki bodo lahko spreminjali 
naše odločitve. 
 
Tretja zahvala gospodu Janezu Janši gre zavoljo njegovega obnašanja v času teh dveh mesecev. 
Predsedniku vlade v tem času ni bilo potrebno povabiti voditelja stranke, ki je zmagala na teh volitvah, 
da bi skupaj, oba s svojimi sodelavci, preučila ukrepe, ki naj jih v tem času sprejme Slovenija zato, da 
bo nova vlada prevzele krmilo od te, ki se ji je danes iztekel mandat tako, da bo lahko uspešno 
nadaljevala delo, ki ga je končala ta vlada. Jaz sem njegovo iniciativo sprejel. To delo je bilo opravljeno 
zelo zgledno. To delo se je nanašalo tako na vprašanja notranje kot zunanje politike. Ta čas ni bil 
izgubljen čas zavoljo tega sodelovanja. Lahko bi se mu tudi jaz odrekel, rekoč da ima predsednik vlade 
kljub skrčenim pooblastilom v tem času svoje pristojnosti in da ne želim prevzemati soodgovornosti, 
tega nisem storil, ampak sem to povabilo sprejel. Sva, tako kot so ocenili tudi zunanji opazovalci, delo 
opravila zgledno.  
 
Vsi skupaj smo delo opravili zgledno, kar kaže na to, da je Slovenija po 18 letih postala zrela država, in 
to zbuja upanje med našimi državljani, da se bomo tako vsi tudi obnašali. Seveda v različnih vlogah, jaz 
danes prevzemam veliko odgovornost in se te odgovornosti v celoti zavedam. Na svoje delo gledam z 
upanjem in optimizmom, seveda z dolžnimi skrbmi in vsekakor ne s strahom. Torej, rad bi se še enkrat 
za vse zahvalil gospodu Janezu Janši in si zaželel najinega dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. 
Hvala. 


