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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lep pozdrav vsem skupaj. Vlada se je danes med 
drugim seznanila tudi s poročili posamičnih resorjev ministrice in ministrov ob primopredaji. 
Glede na to, da je bil to zahteven projekt in glede na omejen čas, smo se koncentrirali 
predvsem na ugotavljanje finančnega stanja, ki so ga kolegica in kolegi našli v resorjih, ki so jih 
prevzeli. To je tudi ključno z ozirom na terminski načrt, ki ga ima vlada in po katerem se 
ukvarjamo v tem času v veliki meri s pripravo rebalansa proračuna. Ob primopredaji smo 
ugotavljali, kakšno je finančno stanje v posamičnih resorjih, glede na proračun, ki je bil sprejet 
za letošnje leto in predvsem glede na že sprejete obveznosti. V seštevku je ta primopredaja 
pokazala, da je bilo za letošnje leto prevzetih za okoli pol milijarde oziroma za okoli 500 
milijonov evrov več prevzetih obveznosti, kot je bilo v proračunu načrtovanih sredstev. Če pa k 
temu prištejemo še potrebe, ki izhajajo iz zakonodaje iz pravic, ki jih imajo proračunski 
uporabniki in obveznosti, ki jih ima vlada do njih, potem pa ta razkorak med proračunom, ki je bil 
sprejet za letošnje leto in sredstvi, ki bodo na voljo, znaša skoraj milijardo evrov. Torej, če sem 
še bolj natančen, ne gre toliko za razkorak med sredstvi, ki bodo na voljo in sprejetim 
proračunom, ampak gre za razkorak med obveznostmi, ki so bile prevzete in sredstvi, ki so 
planirana v proračunu. Kakšna bodo dejansko možna sredstva, ki jih bomo zbrali v letošnjem 
proračunu, bo jasno, ko bo vlada v naslednjem tednu določala makroekonomski okvir proračuna 
oziroma proračunskih dokumentov.  
 
Iz te številke, ki je velika in predstavlja več kot 10% proračuna, izhaja, da proračunski 
dokument, ki ga imamo za letošnje leto, ne more biti neka realna osnova oziroma podlaga za 
pripravo rebalansa proračuna, zato se bo vlada v smislu osnove bolj naslonila na realizacijo 
proračuna v lanskem letu. Ta izsledek, to spoznanje, ta rezultat, kar se financ tiče, je 
pomemben zaradi tega, ker zelo nazorno kaže, kam lahko pride država, v situaciji, ko nima 
delujoče vlade in ko se politična kriza vleče več mesecev. V Sloveniji se je vlekla vse od 
septembra, ko je bila prejšnji vladi izglasovana nezaupnica, pa do 10. februarja, in kakšna je 
cena takšne politične krize v milijonih oziroma lahko bi celo rekli milijardi evrov. V prihodnje bo 
treba narediti vse, da se takšnim situacijam izognemo. Govorimo o predlogih, ki so dani zato, da 
se popravi oziroma dopolni slovenska ustava, tako da bo možno takšne situacije in politične 
krize v Sloveniji skrajšati. Upam, da bo vsaj dvotretjinska večina za te predloge, ki so podani in 
da nikoli več ne bo mogoče delati takšnih seštevkov.  
 
Širšo sliko, ki smo jo našli ob primopredaji, predvsem v makroekonomskem smislu, bomo s 
pomočjo nekaterih drugih kolegov iz vlade, širše predstavili socialnim partnerjem v ponedeljek 
na seji Ekonomsko-socialnega sveta, ki bo tokrat nekoliko razširjen, tako po temi kot po 
udeležencih. S predsednikom sva se dogovorila, da bo ta seja v ponedeljek popoldan, v 
kongresnem centru Brdo, odprta za javnost, tako da ste vabljeni.  
 



 

Vlada bo tam predstavila širšo sliko stanja v Sloveniji, pa tudi v mednarodnem okolju. 
Predstavili pa bomo tudi izhodišča, za nov socialni sporazum, ki jih je vlada sprejela na prejšnji 
seji, danes pa smo popolnili vladni del Ekonomsko-socialnega sveta, s čimer so izpolnjeni vsi 
formalni pogoji, da socialni dialog steče. Pričetek bo v ponedeljek popoldan na Brdu in kot 
rečeno tam bomo predstavili poleg makroekonomske in javnofinančne slike države in 
evropskega okolja tudi izhodišča za socialni sporazum. 
 
Morda nekaj več besed o tem. Gre  za pomemben korak, za prvi korak v namenu, da pridemo 
do socialnega sporazuma v dveh fazah. V prvi fazi se bomo skušali uskladiti, vlada in socialni 
partnerji o stanju, v katerem trenutno smo. Temu služijo ta izhodišča, ki jih je vlada sprejela na 
prejšnji seji. Smatramo, da bomo preko takšnega pristopa hitreje prišli do cilja. Predlog izhodišč, 
ki jih je sprejela vlada za nov socialni sporazum so relativno splošna, vendar pa dovolj 
konkretna, da omogočajo poenotenje o stanju, v katerem v tem trenutku Slovenija je oziroma da 
omogočajo, da vsi, ki bomo sodelovali pri oblikovanju socialnega sporazuma, prej preden 
vidimo posamična drevesa, zagledamo gozd.  
 
Računamo, da bo možno sama izhodišča uskladiti v relativno kratkem času, v nekaj tednih. Po 
podpisu teh izhodišč, pa se bodo pogajalci lotili novega socialnega sporazuma. Pristop  bo  
nekoliko drugačen kot je bil v preteklosti, ko je vlada predlagala nek tekst in so potem socialni 
partnerji na tisti tekst dajali pripombe. Zdaj bo določen nek krog, če bodo seveda partnerji 
sprejeli takšen pristop, v katerem bo vsak lahko predlagal posamične točke vsebine tega 
socialnega sporazuma. Potem, ko bomo zbrali te predloge, bo delovna skupina oblikovala prvi 
delovni osnutek, ki bo zelo verjetno imel veliko variant in okoli tega bo potem stekla prva faza 
pogajanj, kjer bomo skušali zadevo pripeljati v fazo, kjer se bodo te dileme izčistile v nekaj 
rešitev na posamičnih področjih. V tem zaključku bo potem prišlo do poskusa končne uskladitve 
besedila socialnega sporazuma. Rok, ki je predlagan v teh izhodiščih je 20.junij. Ambicija je, da 
zaključimo pogajanja in tudi podpišemo oziroma sklenemo nov socialni sporazum prej, preden 
poteče rok veljavnosti interventnega zakona, s katerim so določene aktivnosti, ko gre za javne 
finance, zamrznjene. 
 
Imeli smo nekaj kontaktov s posamičnimi partnerji v okviru socialnega partnerstva, ki večinoma 
pozdravljajo tak pristop. Kakšen bo končni odziv, bomo videli v ponedeljek.  Poudarjam pa, da 
vlada s tem misli resno. Na sejo Evropsko-socialnega sveta bomo povabili tudi predstavnike 
opozicijskih strank, ne zato, ker bi želeli iz njih narediti socialne partnerje, oni so politični 
partnerji, ampak zato, da skupaj poslušamo in se seznanimo s    
to sliko in stanjem, v katerem država je in potem deloma ločeno od tega socialnega 
sporazumevanja skušamo tudi na političnem polju doseči dogovor o ključnih korakih, ki jih mora 
Slovenija narediti, zato da najprej izide iz krize, potem pa tudi, da se strukturno prilagodi 
spremembam, ki jih zahteva čas. Toliko na kratko. Nekatere druge teme, ki so bile obravnavane 
na vladi, bodo predstavili kolegi.  
 
 
ERIKA PEČNIK (POP TV):  Dve vprašanji imam, prvo se nanaša čisto tehnično na Ekonomsko 
socialni svet - ali to pomeni, da bodo seje Ekonomsko-socialnega sveta vedno na Brdu, ali je to 
samo prvič in če bodo vedno, zakaj in ali lahko kaj poveste o tem, kar ste dejali včeraj, da 
oktobra ne bo več plač za učitelje?  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Odgovor na prvo vprašanje je: ne. Na Brdo gremo 
zato, ker bo tokrat nekoliko razširjena sestava, bo več vabljenih tudi, ko gre za javnost. Poleg 
tega je tam vsa potrebna tehnika zaradi teh predstavitev, drugače pa bo redno delo potekalo na 
Gregorčičevi tako kot doslej. Glede tega manka sredstev, sem deloma že prej odgovoril. Ta 
skoraj milijarda evrov, ki manjka, če bi izpolnili vse tisto, kar piše v zakonodaji in kar so že 
prevzete obveznosti za letošnje leto in glede na proračun, ki je bil sprejet, seveda, če jo 
razdelimo na posamične sektorje, zajame plače učiteljev, ki jih ni v ministrstvu za šolstvo, za 



 

zadnjo četrtino leta oziroma za dober del zadnje četrtine leta, manjka denar za plače policistov, 
ni planirano. Manjkajo sredstva za plačilo obresti, za kredite, manjkajo velika sredstva več kot 
100 milijonov za socialne transferje, niso načrtovana sredstva za obveznosti, ki jih je lansko leto 
država prevzela za železnice, manjkajo sredstva za mednarodne članarine, ki niso bile plačane 
že nekaj let in tako dalje. Gre za situacijo, s katero se soočamo in ki bi, če ne reagiramo, če ne 
spremenimo zakonodaje, če ne racionaliziramo funkcioniranja države,  pripeljala do tega, da 
zadnje mesece tega leta enostavno ne bo denarja za plače. V tistih resorjih, kjer je masa teh 
sredstev, ki manjka, večja, je problem večji, kjer so bolj realno načrtovali je problem manjši. 
Ampak večina resorjev, kjer je večje število zaposlenih ima ta problem. Enostavno ni planiranih 
dovolj sredstev za število zaposlenih. 
 
TADEJA VRTOVEC (STA): Prosila bi vas za komentar na današnjo napoved Evropske 
komisije, da se bo slovensko gospodarstvo letos skrčilo za 0,1 odstotka, in če lahko še vaša 
ocena, je to realističen scenarij, bi lahko bilo konec leta boljše, slabše in kaj  bo država storila 
oziroma mora storiti, da bi bilo boljše od napovedi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Vladni urad za makroekonomske analize in razvoj 
načrtuje oziroma dela pomladansko poročilo, ki bo podlaga za makro-okvir za rebalans,  mislim, 
da bo končano v nekaj dneh oziroma naslednji teden in ocena gospodarske rasti, ne vem 
kakšna bo, ampak mislim, da bo podobna,  kot je ta napoved Evropske komisije in iz tega bomo 
morali izhajati pri pripravi rebalansa proračuna. Iz sredstev, ki jih lahko pričakujemo v proračun 
še manj, kot se je načrtovalo takrat, ko je bil proračun za letošnje leto, ki ni realen, sprejeman, 
pa gre za velike škarje v višini skorajda milijardo evrov. Kako ravnati, da bo situacija drugo leto 
boljša? Tako, da izpolnimo program, ki ga ima vlada oziroma, ki ga ima koalicija. Nujno je 
potrebno racionalizirati funkcioniranje države. Dr. Pličanič, minister za pravosodje in javno 
upravo, bo kasneje predstavil izhodišča oziroma ključne vsebine iz zakona o državni upravi, ki 
ga je vlada tudi danes obravnavala. Šlo je za drugo fazo racionalizacije, potem ko smo 
zmanjšali število ministrstev, zdaj gredo napori tudi v to smer, da se bistveno zmanjša tudi 
število vseh drugih državnih organov in institucij in se na ta način racionalizira funkcioniranje 
države. Je pa to seveda samo polovica dela, ki nas čaka.  Druga polovica je zagon ponovne 
rasti in v zvezi s tem so v našem programu predvideni ukrepi, ki bodo omogočili, da se bo 
gospodarstvo pri delovanju srečevalo z manj birokratskimi ovirami,  da bo finančni servis za 
gospodarstvo bolje deloval preko sanacije bančnega sistema in da bo podjetništvo v Sloveniji 
deležno tretmaja, ki omogoča, da dosega rast in ustvari tudi nova delovna mesta. Se pravi  
problema se lotevamo na obeh straneh, vemo, da samo z zatiskanjem pasu ne bomo pšrili iz 
krize,  treba je ponovno zagnati tudi rast in ravno zaradi te zahteve je naloga, ki je pred vlado, 
tako kompleksa, treba je delovati v obeh straneh in v pogojih, ki so oteženi ravno zaradi 
finančne situacije, o kateri sem prej govoril.  
 
PETRA BEZJAK (TV SLOVENIJA): Vi ste že dejali in tudi vaši ministri pravijo, odpuščanja so 
realnost. Ampak mi smo recimo izračunali, da v prvem letu odpuščeni delavec stane več kot 
redno zaposleni delavec. Me zanima, če morebiti razmišljate, boste ponudili socialnem 
partnerjem nižanje plač in bi tako obdržali zaposlene z znižanimi plačami? In še glede 
univerzijade me zanima. Mednarodna zveza nas bo tožila, to nas utegne veliko stati, celo več 
kot prireditev, menda, kaj pravite na to?  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, to zadnje je težko karkoli reči. Vlada je že na 
prejšnji seji ugotovila, da sredstev za Univerzijado v proračunu ni načrtovanih in da teh sredstev 
tudi ni mogoče zagotoviti z rebalansom proračuna in tam kjer ni, tudi mednarodna organizacija 
ne bo mogla vzeti.  
 
Kar se tiče prvega vprašanja, je  tukaj treba gledati na problem oziroma na dilemo, strukturno ali 
če hočete srednjeročno in dolgoročno. Eno je znižati porabo v proračunu tako, da če daš 
izdatke, ki obremenjujejo davkoplačevalce samo v tekočem letu. Se pravi investicije, recimo, ki 



 

so planirane za leto, če to črtamo, nekaj pridobimo oziroma to vsoto pridobimo v letošnjem letu. 
To seveda ni rešitev. Rešitev je, da se izdatki strukturno zmanjšajo, kar pomeni, da če znižamo 
dejansko  »preglomazno« organiziranost državnega oziroma paradržavnega sektorja v Sloveniji 
in s tem povezano zaposlenost to pomeni, da ti prihranki niso samo v tekočem letu in v tekočem 
proračunu, ampak tudi drugo leto in tako naprej. Imate prav, glede ne to, da imajo tisti, ki so 
zaposleni v javnem sektorju enake pravice kot tisti v gospodarstvu, v primeru, da nekdo izgubi 
delovno mesto, dobi pravico do odpravnin in vsega ostalega in to je seveda strošek, ki pa je 
enkraten in ga je treba plačati v tekočem letu, ne bremeni pa to proračuna v naslednjem letu, v 
letu 2013, in tako naprej. To je tudi tisto, kar bo delegacija Evropske komisije natančno 
pogledala - eno je primanjkljaj, drugo pa strukturni primanjkljaj in nič ne bomo dosegli, če bomo 
znižali tekoči primanjkljaj, treba je zmanjšati strukturni primanjkljaj in s tem narediti proračun in 
javno porabo vzdržno dolgoročno in ne samo za eno leto.   
 
KRISTINA HACIN (KANAL A): Imela bi vprašanje, če lahko kratek komentar na temi, ki prideta 
kasneje, poroštvo TEŠ 6 in prenos tožilstva. Pa še to me zanima, glede na to, da je danes 
obletnica smrti dr. Drnovška, po čem se ga vi najbolj spominjate? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Najprej na to zadnje vprašanje. Mogoče tudi zaradi 
teme, ki je danes prevladovala na seji vlade, se dr. Drnovška, velikokrat spominjam po izjavi, ki 
jo je – bil sem mislim da v treh ali štirih vladah, kjer je bil on predsednik – ki jo večkrat izrekel ob 
proračunskih razpravah, to pa je da se mora država sprijazniti s tem, da lahko porabi toliko, kot 
ustvari. Morda stavek ni originalno njegov, sem ga pa tudi jaz že velikokrat ponovil.  
 
Glede prvih dveh vprašanj, boste dobili natančne odgovore od obeh mojih kolegov. Dejstvo je, 
da smo sprejeli odločitve, ki jih je bilo potrebno sprejeti. Nadaljnje zavlačevanje situacije ne bi 
reševalo. Je pa vlada kljub temu, da je bila to šele tretja seja, je zadevo proučila, mislim na 
problematiko poroštev TEŠ 6 in zdaj vsaj približno vemo, kakšna je slika in kakšna je situacija. 
 
ANŽE BOŽIČ (DELO): Zanima me vsebina koalicijske pogodbe. Kaj ste se predsedniki strank 
včeraj dogovorili, kje boste koalicijsko pogodbo spreminjali in na kakšen način? Zanima me 
predvsem prenos tožilstva in gospodarske diplomacije. 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kar se tiče gospodarske diplomacije, mislim da je 
večina koalicijskih partneric dokončala proceduro in bo podpisan protokol v tem smislu, da 
gospodarska diplomacija formalno in strukturno ostaja na Ministrstvu za zunanje zadeve, 
funkcionalno pa se tudi poveže z gospodarstvom in mislim, da je to dobra rešitev. Glede 
drugega vprašanja: dobili smo uraden predlog ene od koalicijskih strank, obravnavali ga bomo. 
Če bo soglasje vseh strank, bo pogodba spremenjena, če ga ne bo, pogodba ne bo 
spremenjena.  
 
ANŽE BOŽIČ (DELO): Kaj pa vaša odločitev? Boste za spremembo pogodbe? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: To ni odvisno samo od mene. Mi imamo v stranki 
proceduro in organi strank bodo ta predlog obravnavali. Naj pa povem, da to ni ključno 
vprašanje in to ni tema, ki bi jo vlada danes obravnavala. Mi smo obravnavali Zakon o državni 
upravi, kjer je bilo potrebno rešiti na desetine težjih dilem. Tako da, to je samo videz, da se 
vlada s tem ukvarja. To tudi ni stvar vlade. Dokler koalicijska pogodba ni spremenjena in dokler 
velja nek zakon, potem delamo v skladu s to pogodbo in s tem zakonom. Če se spremeni, 
bomo stvar spremenili. Reči, da bomo čakali, dokler se to ne spremeni, nima smisla, potem 
lahko odpremo vsako določbo in čakamo do konca mandata. 
 
JURE BRAČKO (POP TV): Sicer bo o TEŠu več govoril gospod Černač, pa vendar, včeraj ste 
nekaj o tem že govorili. Protikorupcijska komisija je poleg prisojnih ministrstev pozvala tudi 



 

vlado, da se odloči, da argumentira nekatere odločitve, Kakšen je vaš pogled na to, ali je bil 
projekt voden racionalno? Kakšni naj bi bili nekateri ukrepi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, po tem, kar je doslej znano, vsaj za določen del 
tega projekta ni možno reči, da je bil voden racionalno. Tudi na osnovi gradiv, ki jih je danes 
obravnavala vlada, se to potrjuje. Vlada je že na prejšnji seji zahtevala nekatera dodatna 
pojasnila, pravzaprav je te zahteve samo ponovila, saj je že prejšnja vlada spomladi lanskega 
leta zahtevala od vseh pristojnih za to investicijo dodatna pojasnila, in kolikor vemo, jih še 
vedno ni dobila. Zato je tudi pozitivno mnenje na zakon o poroštvih pogojevan. Vlada je 
postavila določene pogoje, pod katerimi je to mnenje lahko pozitivno, oziroma vlada daje 
pozitivno mnenje. Ni pa vlada tista, ki bo to odločitev sprejela. Sprejema jo državni zbor. 
Skratka, tudi če se bo ta projekt nadaljeval, je potrebno za nazaj ugotavljati odgovornost za 
neracionalno ravnanje in za naprej zagotoviti, da bo ta investicija vodena racionalno. Hvala 
lepa. 


