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Sklep
o izreku podpore dosedanjemu delu aktualne Vlade Republike Slovenije.
Utemeljitev sklepa:
1. Čutimo, vidimo in smo prepričani, da imamo Vlado, ki je domoljubna, ki je za Slovenijo in blaginjo ljudi,
za blaginjo Slovencev in državljanov, lojalnih R Sloveniji pripravljena narediti vse in še več. Vlado, ki jo
skrbi življenje, ne oziraje se na starost slehernega, še tako odrinjenega, ostarelega ali bolnega
državljana.
2. Izražamo naklonjenost povezanosti in enotnosti vladajoče ekipe. Podpiramo doslej izkazano
sodelovanje in preseganje delitev. Imamo Vlado, ki zna in zmore.
Ob tradicionalno odličnem, izkušenem predsedniku vlade imamo odlične podpredsednike vlade: začenši
z Aleksando Pivec, Zdravkom Počivalškom in Matejem Toninom, ki navdušujejo s preudarnostjo in
izredno politično zrelostjo.
Po doslej videnem lahko s ponosom govorimo o vseh ministrih in ministricah, ki suvereno, konkretno
obvladujejo svoja področja, zelo dobro javno nastopajo in navkljub nenehnim medijskim in opozicijskim
napadom, ki temeljijo na insinuacijah, hipotezah, neutemeljenih ugibanjih, podtikanjih, omalovaževanjih,
gnusnih grožnjah posameznikom, diskvalifikacijah, provokacijah, vulgarizmih, zmerjanjih, lažeh,
zaničevanjih…, delujejo mirno in profesionalno.
Prav takšen, profesionalen in potrpežljiv odnos je jasno razkril nestrpneže in identificiral skupine ljudi s
posebnimi pravicami in ugodnostmi, ki omogočajo določenemu, izbranemu družbenemu sloju, skupini
ljudi ali posamezniku poseben, boljši položaj.
3. Prvič v zgodovini Slovenske države je bila pomoč Vlade R Slovenije namenjena neposredno ljudem.
Dobili smo, in bomo, denar, ki ga še nismo nikoli. Prvič vemo, da se zadolžujemo (če sploh?) za
neposredne lastne koristi in učinke, hkrati pa v dobro vseh nas. Doslej smo zgolj plačevali, in plačujemo,
dolgove, ki so jih naredili, s pomočjo neodgovornih in nekaterih pohlepnih politikov, bankirji, tajkuni,
direktorji »elitnih« podjetij…
4. Imamo operativno Vlado, ki ve kaj hoče, dela, je odločna in stoji za izrečenimi besedami. Obljubljeno je v
najkrajšem možnem času storjeno. Tako smo že deležni bistveno boljšega financiranja občin. Sredstva
so bila poračunana nemudoma in že nakazana na račune vseh občin.
Elan in predanost domovini Sloveniji sta garancija, da bodo ob koncu mandata realizirane številne
zastavljene naloge iz koalicijske pogodbe. In so garancija, da bo podeželje sledilo razvoju večjih središč.
Moči, poguma, strpnosti in odločnosti pri obvladovanju številnih, domala vsakodnevno produciranih kvaziafer vam
želimo. Ljudje, ki želimo poštenje, pravico in blagostanje vseh smo z vami in za vas.
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