
VEM, DA VEŠ, DA VEM, ... DA VEŠ 

VLADA, DA TE KAP 

Ta vlada nas je res pripeljala v maloro! 

Najprej sta se na TV zravsala dva ministra, Počivalšek in Tonin, kot dva pijana petelina. Govorila sta drug čez 
drugega in nas pustila v dilemi, ali je lagal eden ali oba. 

Nato je nek nepriznan vladni genij iskal vzroke za svojo osebno neuspešnost in jih našel v »medijih, ki (da) 

so vsi povrsti izšli iz komunizma«. Zares, za zjokat se! In je res poslal depešo in se je, nesrečnik, zjokal na 
ramenih matere EU-jevske. 

Nato je poskušal minister Hojs dosanjati svoje mokre sanje, da bi mu Janša podelil neomejeno pravico, 

vstopati v tuja stanovanja in se igrati igrico »jaz pa vem, kje si ti zdajle. Vidim te, slišim te, slikal te bom«. 

Vendar se opozicija ni pustila pretentati, da to potrebuje za zaščito pred virusi. Toda Hojs je pač Hojs in jim 

je vrnil: izjavil je, da je meja s Hrvaško odprta in se izza grma smejal tistim, ki so jih hrvaški policaji zavračali. 

Ko je bilo vendarle jasno, da Hrvaška sprejema samo tiste s penezi: v boljšem hotelu, kot si si rezerviral 
apartma, krajši je postopek na meji. 

Nato so gospodje ministri, malo skriti za svojimi pomočniki, naredili štalo iz nabave medicinske opreme zoper 

korona-virus. Ker je iz nje zadišalo po lepih denarcih, so takoj pritekle številne desne korifeje (Peterle, 

Podobnik, …), da bi odigrale svojo verzijo znane melodije: »jaz tudi, jaz tudi«… Seveda tudi Janezova Urška 
ni umanjkala. 

Nato se je zgodila »Tarča«, za katero ne vemo, kdo vse je lepo skrit v ozadju. Njen glavni namen in cilj je 

namreč bil, da se malo spodrepi Počivalška, ki se je preveč uveljavljal.  Za druge Janeza ni skrbelo, saj ima 

trdo roko nad tožilstvom in sodstvom. Tako se je kot brezupen pokazal tudi poskus obtožiti dva njegova 

ministra zaradi kršitve odloka o varnostni razdalji na sprehodu ob Kolpi. Utemeljitev: ni dokazano, da bi koga 

okužili. Ja hudiča, kako pa je to dokazano 300 drugim Slovencem, ki jih je policija lovila tri tedne po slovenski 
obali – in kaznovala? So pač drugorazredni državljani in zanje Janša uveljavlja druga pravila, kot »za svoje«! 

Ves ta čas pa stampedo kadrovskih zamenjav po načelu: »vse, ki niso naši, bomo zamenjali z našimi«. Ti novi 

naši pa so povečini en sam obup, od Pogačarja, ki  je pred (eventualno) roko pravice pred časom pobegnil na 

Hrvaško, do Kreka, ki je predvidel, da bi za korono zbolelo celotno svetovno prebivalstvo, torej 7 (sedem!) 

milijard ljudi, hkrati pa samo slaba četrtino Slovencev (480.000), če se Slovencem ne bi zgodila tretja Janševa 

vlada. Ker smo pač božje ljudstvo! S tako ljubeznijo do Slovencev (pardon, do Janeza) si pač zasluži mesto 
direktorja NIJZ. Zdaj vidite, kam nas pripelje »šola na daljavo«! 

Potem pa je prišlo težko pričakovano »Vladno poročilo o štali«. In v njem črno na belem: »Vsega je kriv 
Šarec«. Mu piše na nosu! 

In potem se čudimo, da tisti Kurz odpira mejo s Češko, Slovaško in Madžarsko, s Slovenijo pač ne. Očitno je 

prepričan, da izjavam in podatkom slovenske vlade o »najboljšem obvladovanju epidemije«, ni verjeti. Zanj 

je ta vlada očitno  eksotična druščina, ki se bolj ukvarja s poravnavo starih ideoloških zamer in računov, kot z 
vodenjem države. In s tako vlado se pač ne pogovarjaš o tekočih problemih. 

Skratka, vlada je uspela v dveh mesecih iz resnih izjav svojih predstavnikov narediti burlesko, iz pričanj pred 

raznimi komisijami »pričam ti priču«, iz vladnih poročil pamflete, iz depeš drisko. Nenadoma smo se znašli 

v svetu, kjer je lahko »vse res«, obenem pa ni nič več res. Toda to ne moti nikogar od vlade, ker je vse, kar so 

včeraj rekli, danes  samo še lanski sneg. Tisti lanski sneg, na katerem je letos smučal Janša v Italiji, ki se je 
takrat slučajno nahajala v Avstriji. Kar lepo kažejo posnetki. 

    OSTANEJO SAMO ŠE TEORIJE ZAROTE 

Ko se človek ne more zanesti na noben dokaz več, na nobeno izjavo, na nobeno (počitniško) fotografijo (tudi, 
če jo objavi sam premier!), nam ostanejo samo še teorije zarote.  

Ne vemo, kdo je ubil J. F. Kennedyja. Imamo pa nekaj dobrih teorij. Ne vemo, kdo je ustrelil Krambergerja 
in kdo stoji za tem. Imamo pa nekaj dobrih teorij, v katerih nastopajo znani igralci z naše politične scene. 

Vemo pa dobro, koga vse je Janša zamenjal v teh treh mesecih in kakšne ljudi je pripeljal na njihova mesta. 

Mislim, da že skoraj v celoti obvladuje SV, Policijo, NPU, tožilstvo, vladno zakonodajo in kar je še takih 

služb, ki naj bi mu zagotovile »stabilno vladanje« za nekaj mandatov. Mogoče verjame, da celo za sto ali za 

tisoč ali tri tisoč let. Scenarije, kako to gre, poznamo. Če pa še ni povsem prepričan, potem bo s tem 



kadrovskim scenarijem pospešeno nadaljeval. Na vrsti bodo banke, državna podjetja, bolnice, šole … In potem 

bo zares obvladoval vse. Ker pa nima dovolj dobrih kadrov za vse te vodilne funkcije (pravzaprav jih nima 
niti za eno spodobno vlado!), jim bo moral pomagati z nasiljem državnega aparata. 

  NI PROBLEM IDEOLOGIJA 

Zmotno mislijo nekateri, da je problem v ideologiji; da nekateri ne marajo g. Janše, ker je pač drugače 

ideološko usmerjen. Neumnost! V Evropi poznamo različne vlade, nekatere bolj levo in druge bolj desno 
usmerjene, pa to ni noben poseben problem. 

Toda v Evropi ne poznamo nobene vlade, kjer bi lahko nek (nepomemben?) državni birokrat brez vednosti 

zunanjega ministra (tako ta trdi!) v imenu vlade razpošiljal depeše, točneje, nekakšna ideološka skrpucala, 

sovražna do lastnih medijev! Prav tako ne poznam(o) vlade, kjer bi lahko zunanji minister brez vednosti 

pravosodnega ministra - ce v Evropo pošiljal svojo osebno »oceno« o stanju v sodstvu. Seveda ima naš g. 

zunanji minister pravico do svojega lastnega mnenja, pa naj bo to še tako zblojeno, kot je v tem primeru 

njegovo, toda tega mnenja ne more razpošiljati kot vladna stališča. Kajti v svetu diplomacije in mednarodne 

politike so taka »osebna mnenja« vselej razumljena kot uradno preverjeno vladno stališče. 

Kako se lahko Janezu dogaja kaj takega? Je res nesposoben obvladovati te ministrske peteline ali pa jih 

preprosto ni mogoče obvladovati, ker so neuki, neizobraženi, nekulturni, ker zmotno mislijo, da v Evropi 

veljajo ista parterna, primitivna, sovražna, nedemokratična  pravila, kot pri nas? Verjetno gre za mešanico 

obojega. In za ceneno epigonstvo oz. posnemanje Trumpovih twiterskih političnih manir. Nad katerimi se 

sicer cela Evropa zgraža in ga ima za političnega kmetavza – toda trpeti ga mora, ker je pač predsednik ZDA. 

Janševih epigonskih poskusov ji pač ni treba in to bodo njegovi ministrski kmetavzi kmalu občutili na svoji 

koži! Ta vlada nas bo politično osamila bolj, kot nas je katera koli doslej. Evropa dopušča drugačnost v 

ideologiji, ne odpušča pa političnega primitivizma. Celo v ZDA je laganje ljudstvu še vedno naglavni greh. 
Pri nas je očitno modus operandi te vlade. 

    RUŠENJE VLADE? DA IN NE! 

Sedanja vlada je preprosto sramota za Slovenijo. Hkrati pa velika nevarnost, saj nas obsoja na skrajno 

desničarstvo, kar pomeni, da bomo v prihodnje, razvojno gledano, kot narod, dihali samo z desno polovico 

pljuč, poskakovali na eni nogi in delali z eno roko in se neuspešno otepali zastarele ideologije, požegnane od 

kardinala Rodeta (njegove adlatuse je papež Frančišek izgnal iz Slovenije!) ter čedalje večjega nasilja 
državnega aparata. 

Toda prave rešitve ne vidim v zamenjavi z nekakšno »levo vlado«. Tudi večina današnjih politikov na levici 

je izšla iz istega legla, so produkt iste volilne zakonodaje, ki nam že desetletja vsiljuje negativno kadrovsko 

selekcijo. Tudi leve stranke zapuščajo najboljši kadri, pravi strokovnjaki beže od politike, in kar ostaja, je 

komaj kaj boljše kot skrpucalo sedanje vlade. Če sploh! Kaj ni bil g. Počivalšek, tisti, ki javno razlaga 
neresnico, da vladi zakonodaja prepoveduje direktne nakupe opreme, "zvezda" prejšnje, leve vlade?! 

Rešitev je treba iskati pri materi vseh naših političnih napak, v sedanji volilni zakonodaji. To je treba 

demokratično  prenoviti in približati potrebam modernih večstrankarskih družb, upoštevajoč nekatere naše 

zastarele obrazce razlikovanja med »našimi« in »onimi drugimi«. Verjetno je treba omogočiti odpoklic 
poslancev, brez dvoma pa zagotoviti javen nadzor. 

Taka naloga v sodobnih družbah pripada Predsedniku države, ki je (naj bi bil) za razliko od vlade »zmagovitih 

strank«, predsednik vseh državljanov. Če tega ne želi, če ni sposoben, če si ne upa – potem to seveda pomeni, 

da Predsednika v tem smislu (kot institucijo NAD vlado!) pač nimamo. Potem mora ljudstvo suverenost, ki 

mu jo je podelilo, vzeti nazaj in samo vzpostaviti pogoje za normalen razvoj – torej demokratično prenoviti 
volilno zakonodajo in oblikovati strokovno, od posamične vlade neodvisno državno upravo. 

Predlagam, da takoj ustanovimo »NACIONALNI SVET ZA OBNOVO DEMOKRACIJE«, z nalogo, da v 

6 mesecih pripravi predlog volilne zakonodaje in strokovno neodvisen model javnega sektorja, predvsem 

državnega aparata. 

Med tem pa je treba ustaviti Janševe kadrovske cunamije in politični primitivizem sedanje vlade, ki je sramota 

za Slovenijo, z ustanovitvijo nekakšne »tehnične vlade«, ki bi imela samo operativne pristojnosti. 

Ja, in kdo naj bi vodil tako vlado?! Če mene vprašate - npr. Tomaž Vesel. 

Emil Milan Pintar, 23.5.2020, na blogu MMC-RTV-SLO 


