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MAGNETOGRAM 

POGOVORA PREDSEDNIKA VLADE RS JANEZA JANŠE 

ZA ODDAJO »ODMEVI« NA TV SLOVENIJA 

Bruselj, 2. marec 2012 

 

 

SLAVKO BOBOVNIK: Pogodbenice bodo morale zlato pravilo prenesti v nacionalne 

zakonodaje v enem letu, pri čemer so zaželene ustavne določbe. V Sloveniji to pomeni tudi 

dogovor z opozicijo in to je vprašanje za premierja. Dober večer gospod Janez Janša. 

  

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Dober večer, lep pozdrav v Ljubljano.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Ste pred odhodom v Bruselj preverili razpoloženje v opoziciji, da se ne 

bi kasneje zapletlo, ne pri ratifikaciji, predvsem pa pri spremembah ustave ne? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, kar se tiče ratifikacije računam, da tukaj soglasje 

obstaja že dolgo, saj pravzaprav je to še prejšnja vlada izpogajala, to pogodbo, mi smo jo danes 

samo podpisali. Kar se tiče ustavne spremembe pa je bil tudi še ob koncu prejšnjega mandata v 

Vili Podrožnik dosežen načelni dogovor predsednikov vseh parlamentarnih strank, da v to 

gremo.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Zapisati samo zgornjo mejo zadolževanja ni dovolj. Kaj bodo nujni 

spremljevalni in naslednji ukrepi? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, saj ta ustavna sprememba bo nekoliko širša. 

Sledila bo tretjemu členu te pogodbe, vsaj takšen je predlog vlade. V ustavo bo zapisano, da so 

vsi prihodki in izdatki kar se tiče javne porabe v Sloveniji, tako na državni kot na lokalni ravni, 

obvezen del proračunov, proračuni pa morajo biti uravnoteženi brez zadolževanja. Kar po 

domače povedano pomeni, da lahko vsako leto porabimo samo toliko, kot v proračunih 

zberemo. To je okvirno določilo, ki je pravzaprav isto tako v danes podpisani pogodbi o 

stabilnosti ali fiskalnem paktu, kakorkoli želite, da poimenujemo ta zelo pomemben dokument z 

dolgim naslovom. In približno takšne določbe bodo v ustavah ali v podobnih aktih oziroma v 

pravnih aktih podobne ravni v večini držav evro območja in celotne Evropske unije v roku 

naslednjega leta.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Danes smo dobili novinarji, pa tudi nekateri drugi, uradni predlog teh 

sprememb. Člen, o katerem zdaj govoriva, je postal izredno obsežen, 7 odstavkov ima. Pravniki 

pravijo, da je v njem veliko neznank in da ga ni sodišča, ki bi ga znalo pravilno razložiti ali po 

njem delati. Boste na tem členu, konkretnem členu še delali in ga naredili, glede na to, da gre 

za ustavo, enostavnejšega in razumljivejšega? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Seveda samo besedilo zahteva nekaj dodatne 

obrazložitve, zato je tudi sklican ponedeljkov sestanek. Je pa seveda to, kar zdaj Slovenija dela, 

nekaj, kar so številne druge države že naredile, kar diskutirajo tudi v drugih državah. In tukaj 

velikih skrivnosti ni. Pravzaprav bodo tiste nejasnosti, ki jih ni možno, recimo temu dokončno 



 

razjasniti v samem ustavnem tekstu, ki mora biti zelo kratek, razrešene v izvedbenem, bodisi 

ustavnem zakonu, bodisi zakonu o javnih financah. 

 

SLAVKO BOBOVNIK: Velikokrat rečete, gospod predsednik, da rešitev ni samo v pokojninski 

reformi. Ampak vendar je to pokojninsko reformo večina držav Unije sprejela. Sprašujem tole, 

lahko s to reformo, pokojninsko, počakate na drugi del mandata, oziroma ali bo pokojninska 

blagajna zdržala do takrat glede na to, da se že napovedani presežki v javnem sektorju, da se 

bodo preselili tudi v to pokojninsko blagajno? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej spremembe v pokojninskem sistemu so morda 

10, 15-odstotkov tega, kar je potrebno narediti. Velika iluzija je, da lahko samo s 

podaljševanjem delovne dobe in podobnimi ukrepi Slovenija pride iz krize. Ti ukrepi bodo tako 

ali tako glavne učinke dajali čez 5, 10, 15 let. Ravno na tem srečanju voditeljev evropskih držav 

smo dobili neko preglednico, iz katere jasno izhaja, da so države, kjer se ljudje efektivno 

upokojujejo prej kot v Sloveniji, pa so gospodarski rezultati bistveno boljši. Recimo Nemčija. V 

Nemčiji je efektivna upokojitvena doba nižja, kot je v Sloveniji, vendar ima Nemčija kljub temu 

oziroma je imela v lanskem letu zavidljivo gospodarsko rast, zgodovinsko nizko brezposelnost 

in tudi za naprej so obeti dobri. Torej tisti, ki mislijo, da so rešitve samo v tem, da podaljšamo 

delovno dobo in tukaj uvedemo neke restrikcije, ki bodo šle predvsem na račun večjega 

zategovanja pasu upokojencev in delavcev, se moti. Slovenija bo morala prilagajati pokojninski 

sistem demografskim škarjam, vendar pa so to ukrepi, ki delujejo na dolgi rok. Da pridemo do 

tega, da bomo sploh dočakali učinke teh ukrepov, bo treba narediti še veliko kratkoročnih 

ukrepov, ki pa bodo bolj boleči.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Je pa drugi del mojega vprašanja, že lani je bilo upokojencev več kot 

minula leta. Zdaj s to racionalizacijo v javnem sektorju jih bo še več. Je to povečano število 

potencialnih upokojencev upoštevano v teh vaših razmišljanjih oziroma časovni razporeditvi, 

kdaj in kako pokojninska reforma? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej racionalizacija v javnem sektorju ne pomeni, da 

tisti, ki so recimo višek v javnem sektorju, postanejo upokojenci in preidejo na pokojninsko 

blagajno. Idealna rešitev je seveda, da se za tiste, ki, recimo temu, nimajo dela v javnem 

sektorju, ustvarijo nova delovna mesta v gospodarstvu. To je prava rešitev in to je tudi cilj 

kompleksa ukrepov, ki jih vlada predvideva. Ni pa možno do tega cilja priti čez noč. Zato, da 

ustvarimo manevrski prostor, bo potrebno storiti še marsikaj, med drugim pač črtati sredstva, ki 

so danes namenjena za številne stvari, ki jih nujno ne potrebujemo.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Popoldne ste dejali, to je naporno delo in brez žrtev ne bo šlo. Na 

kakšne žrtve ste pri tem mislili? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej za Slovenijo bo to naporno delo predvsem zaradi 

tega, ker smo v zaostanku ene faze. Evropska unija je več ali manj ukrotila finančno krizo, 

stabilizirala to stanje, to se je na tem vrhu zelo očitno videlo, zato je bilo tudi razpoloženje 

boljše. In zdaj se prehaja v obdobje, ko se bodo sprejemali ukrepi za pospeševanje rasti. 

Slovenija tega prvega dela še ni naredila, te prve naloge še ni naredila. Mi smo morda, kar se 

tiče stabilizacije javnih financ, naredili približno 25 odstotkov posla v lanskem letu, večino tega 

nas še čaka. Tako, da bomo morali nekje v isti sapi sprejemati ukrepe za konsolidacijo javnih 

financ in hkrati ukrepe za pospešitev rasti, kar pa je izjemno težko, še posebej zato, ker je 

časovni okvir omejen. Imamo na razpolago največ eno leto.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Naporno delo ste razložili, kaj pa žrtve, o katerih ste tudi govorili? Kje 

bodo te žrtve, kdo bo? 

 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kar se tiče cene se bo vlada trudila, da bodo 

obremenitve enakomerne, zato sem tudi že prej dejal, da tisti, ki misli, da se da recimo ti dve 

milijardi minusa na leto, ki se je ustvaril v zadnjih treh letih, nadomestiti s pokojninsko reformo, v 

bistvu predlaga, da bi morali upokojencem pokojnine zmanjšati za več kot polovico. To je 

nemogoče in ta vlada ne bo pristala na to, da samo določeni sloji prebivalstva nosijo ceno. Še 

posebej ne tisti, ki so bili doslej v krizi že najbolj obremenjeni. Torej šlo bo za pravično 

porazdelitev teh bremen in najprej se bo črtalo tisto, kar ni nujno potrebno. Začenši s privilegiji.  

 

SLAVKO BOBOVNIK: Prav. O imenih žrtev torej za zdaj ne bova. Hvala lepa gospod 

predsednik in lep pozdrav v Bruselj.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Hvala lepa. Lep pozdrav v Ljubljano. 

 


