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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. Pravkar se je 
končal sestanek predsednikov in vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank in poslancev 
narodnosti. Obravnavali smo dve temi. Prva se veže na današnjo sejo Ustavne komisije in 
prihodnjo sejo Državnega zbora, kjer se bo obravnavalo vprašanje vnosa zlatega pravila v 
slovenski ustavni red, druga tema pa je ponudba koalicije opoziciji, da se sklene dogovor o 
partnerstvu za razvoj oziroma partnerstvu za izhod iz krize. Po tej razpravi lahko rečem, da 
obstaja soglasje o tem, da se začne postopek za spremembo ustave in da se v slovensko 
ustavo vnese zlato fiskalno pravilo. Če bodo poslanci, ki so člani Ustavne komisije danes sledili 
temu, kar so povedali predsedniki parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin, potem bo 
ustavna komisija sprejela predlog strokovne skupine in predlagala Državnemu zboru, da se 
začne formalni postopek za spremembo 148. člena slovenske ustave. To je pomemben korak 
naprej, toliko bolj pomemben, bo, če bo to tudi formalno potrjeno, soglasna določitev slovenske 
politike. Ta odločitev je izjemnega pomena zaradi treh razlogov. Prvič zaradi tega, ker so 
uravnotežene javne finance kot sklep oziroma kot odločitev na ustavni ravni odločitev 
upravljavca države oziroma politične elite v najširšem smislu, odločitev za trajnostni razvoj: 
Uravnotežene javne finance pomenijo razvoj brez nihanj, razvoj, ki prinaša stabilno in socialno 
gospodarsko okolje, ki prinaša okolje brez velikih kriz, kjer je možno dolgoročno načrtovati 
stvari, kar velja tako za državo - tiste, ki so del javnega sektorja, in kar je najpomembnejše za 
gospodarstvo in posameznika. Ta odločitev je temeljnega pomena, če bo sprejeta, v to ne 
dvomimo, na ravni celotne Evropske unije. To bo zaveza vseh držav članic za prihodnost in 
stabilen razvoj Evropske unije, tudi zato, da se Evropska unija kot celota izogne takšnim krizam, 
kot smo jim bila priča v zadnjih letih in kot smo ji, na žalost, priča, vsaj v Sloveniji še vedno. 
 
Drugi razlog, zakaj bo to pomembna odločitev, je signal zunanjemu okolju. S tem signalom, ki 
ga bo Slovenija poslala zunanjemu okolju, se bo cena denarja, ki si ga še vedno sposojamo, 
žal, tudi letos, pocenila, in bo to imelo neposredne pozitivne posledice na same javne finance v 
Sloveniji. Znotraj tega drugega razloga je treba upoštevati tudi dejstvo, da bo v začetku maja 
Evropska komisija podala oceno držav članic in ta ocena posledično vpliva na ocene bonitetnih 
agencij, ki posledično vplivajo na ceno denarja. Zato bo glasovanje oziroma zapis zlatega 
fiskalnega pravila v ustavo v realnem času in realnem roku toliko bolj pomembno. Tukaj so ti 
roki ključni, če hočemo dobiti neko dodano vrednost v smislu nižjih stroškov za proračun, ki jih 
plačujemo za obresti, če hočemo poslati signal, da Slovenija postaja stabilno okolje za tuje 
investicije in seveda če hočemo poslati signal tistim, za katere si tudi mi želimo, da sprejmejo 
podobne odločitve v Evropi, zato da ne bomo plačevali denarja slovenskih davkoplačevalcev v 
razne varčevalne mehanizme za Grčijo, Irsko in tako dalje. 
 
In tretji razlog, zaradi katerega je to pomembno, je dejstvo,da zlato fiskalno pravilo v slovenski 
ustavi predstavlja, ne prepoved referendumov o zakonih, ki prispevajo k temu, da so javne 



 

finance uravnotežene, ampak predstavlja neko dodatno sidro za Ustavno sodišče, ki presoja o 
morebitni dopustnosti ali nedopustnosti referendumov o zakonih, ki skušajo dosegati ta ustavni 
cilj. To so trije ključni razlogi, zaradi katerih je izjemno pomembno, da Slovenija zlato fiskalno 
pravilo vnese v ustavo in da to naredi čim prej.  
 
Glede druge teme, se pravi glede s strani vladne koalicije ponujenega partnerstva opoziciji, naj 
rečem, da gre tukaj za roko, ki je ponujena pri usklajevanju ključnih sistemskih rešitev ali 
strukturnih prilagoditev, roko, ki je ponujena tudi v smeri, da se socialni dialog, ki ga bomo, 
upamo za nov socialni sporazum, vodili na podlagi usklajenih izhodišč, nadgradili tudi s 
političnim dialogom. V tem primeru bi se zgodilo, da najpomembnejše rešitve glede ključnih 
odločitev za prihodnost, vezanih na reformo trga dela, zdravstveno reformo, pokojninsko 
reformo, s socialnimi partnerji ne usklajuje samo vlada, ampak pravzaprav celotna slovenska 
politika, kar bi tem rešitvam dalo zagotovo večjo težo in večjo trajno vrednost. Se pravi ne bi bili 
izpostavljeni temu, da enkrat ena vlada, naredi spremembe po volitvah, potem pa neka druga 
vlada, ki ima drugačen pogled, temu dodaja ali odvzema stvari in smo stalno v neki fazi 
reformiranja. Takšne stvari bi imele potem trajno vrednost. Prihranili bi tudi veliko časa in 
zagotovo bi slovenskemu okolju dali dodatno težo stabilnosti. Glede na to, da smo danes večino 
časa porabili za razpravo o zlatem fiskalnih pravilu, nekih konkretnih odločitev glede tega še ni 
bilo. Je pa bil dogovor, da takoj, ko bo to vprašanje v zvezi s spremembo ustave urejeno in bo 
zlato fiskalno pravilo vneseno v ustavo oziroma ko bo tukaj prišlo do dokončne odločitve, ta 
pogovor nadaljujemo. Načelna pripravljenost obeh opozicijskih strank, da pogovor nadaljujemo 
v tej smeri, da pride tudi do dogovora, po tem, kar so danes rekli, in če prav razumem, obstaja. 
 
V zvezi s prvo temo bi rad dodal še to, da to ni konec poti. Danes smo govorili in mislim, da bo 
tudi potem na seji Ustavne komisije in Državnega zbora doseženo soglasje glede začetka 
postopka za spremembo ustave s podporo k tem štirim stališčem, ki jih je dala strokovna 
skupina glede same vsebine. Da pa to še ni končno soglasje glede spremenjenega člena 
ustave, ki bo vseboval zlato fiskalno pravilo in da to še ni soglasje glede izvedbenega zakona, ki 
pride na vrsto potem, ko bomo spremenili ustavo. V tem trenutku namreč še ni ustavne podlage 
za to, da kdorkoli, vlada ali kdorkoli drug, predlaga zakon za zlato fiskalno pravilo. Najprej 
moramo spremeniti ustavo in šele potem bo ta ustavna podlaga nastala. Čakata nas torej še 
dva koraka. Poleg tega, ki smo ga uskladili danes. Vendar pa, kot veste, je prvi korak zelo 
pomemben in jaz sem vesel, da smo tega danes naredili.  
 
 
VERA LADŽIČ (POP TV): Kako si predstavljate to časovnico, da bo to čim hitreje oziroma da 
bo čim hitreje vneseno to zlato fiskalno pravilo? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: O časovnici smo govorili na našem prejšnjem 
sestanku, ki je bil 5. marca. Takrat smo govorili o dveh mesecih, dober mesec od tega je že 
minil, tako da pričakujem, da bo ta druga faza odločanja vsekakor še v mesecu aprilu.  
 
JURE BRANKOVIČ (POP TV): Rekli ste, da je slovenska politika enotna, vendar smo videli: 
urad predsednika republike oziroma sam predsednik republike je imel pomisleke do tako hitrih 
ukrepov, po drugi strani pa se zdi, da je vlada precej neusklajena z njim. Na primer zadnja 
misija v Afganistan, znižanje sredstev, sprememba protokolarnih pravil. Se vam zdi, da bi v teh 
časih morali biti bolj usklajeni s predsednikom oziroma z drugo stranjo vladne palače?  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Meni se predvsem zdi, da teh vprašanj, ki jih tukaj 
omenjate, ne bi smeli mešati z zlatim fiskalnim pravilom. To je tako kot da bi mešali ceno 
bencina, ko greste na črpalko, s ceno stanovanja, ki ga boste plačevali celo življenje. Politika v 
demokratični državi nikoli ne bo enotna o vseh stvareh. Tu govorimo o enotnosti, ko gre za neke 
ključne korake, ki jih mora Slovenija narediti in praktično tudi cela Evropska unija in ki bodo 
dolgoročno vplivali na vse, na kvaliteto življenja v tej državi, na prihodnost vas in vaših otrok. 



 

Govorimo o odločitvi, ki se sprejema enkrat v generaciji in okoli tega je potrebno doseči 
soglasje, ker gre za odločitev na ustavni ravni, je to soglasje zahtevano z potrebno dvotretjinsko 
večino. 
 
JOLANDA LEBAR (RADIO SLOVENIJA): Glede zlatega fiskalnega pravila, gospod 
predsednik, Ustavna komisija opozarja, da je vsaj tako pomembno kot bo ta zapis o 148. členu 
v ustavi tudi spremljajoči zakon, ki se bo tudi sprejemal z dvotretjinsko večino. Vi ste rekli, da še 
ni podlage, da bi ga pripravili, ampak strokovna skupina in tudi v mnenju piše, da bi rada hkrati 
videla tudi to besedilo, ker bo izvedbena raven pravzaprav še bolj pomembna kot sam zapis v 
ustavi. Ali osnutek že je ali kako? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Delovni osnutek obstaja in poslan je bil skupaj s 
predlogom za spremembo ustave Državnemu zboru, vendar samo kot delovno gradivo, ker 
formalno ne more biti predlagan, ker še ni ustavne podlage za to. To je bil tudi soglasen sklep 
vseh predsednikov parlamentarnih strank 5. marca. Takrat je tudi vlada počakala en teden s 
formalnim predlogom, zato da je predlagala hkrati z začetkom postopka za spremembo ustave 
tudi ta delovni tekst izvedbenega zakona. Ampak obstaja kot delovno gradivo, ker dokler v 
ustavo ne zapišemo, da se tak zakon za izvedbo predlaga, ga nihče ne more predlagati. 
Obstaja delovno gradivo in v naslednji fazi lahko ta strokovna komisija kaj reče o tem gradivu. 
Ne more pa ne ona, ne vlada, formalno takšnega zakona vložiti v proceduro, ker še ni ustavne 
podlage. To besedilo obstaja in Ministrstvo za finance ter ostale vladne službe, ki so ga 
pripravljale, so upoštevale nekatere dobre tuje prakse, kjer že imajo to v ustavi in samih 
izvedbenih zakonih, tako da Slovenija ni niti prva in niti ne odkriva tople vode. 
 
JOLANDA LEBAR (RADIO SLOVENIJA): Ali lahko konkretno odgovorite, ali pričakujete 
postopkovne težave ali bo ustavni zakon spremenjen, preden bo parlament obravnaval zakon o 
uravnoteženosti javnih financ in sveženj varčevalnih ukrepov, o katerih se sedaj s sindikati 
pogajate? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Tega zagotovila nihče nima in ga ne more dati, bi pa 
bila prava časovnica oziroma in logični koraki takšni. 
 
JOLANDA LEBAR (RADIO SLOVENIJA): Se pravi najprej ustavne spremembe potem 
varčevalni ukrepi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zagotovo. 
 
JOLANDA LEBAR (RADIO SLOVENIJA): Tudi, da bi se izognili referendumu, morebitnemu? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Nobene garancije ni, da se s to spremembo ustave 
morebitnemu referendumu izognemo. To je še vedno v rokah Ustavnega sodišča, ki pa bo 
imelo dodatno sidro pri morebitni presoji. To je dejstvo in nima smisla, da se kdorkoli v zvezi s 
tem spreneveda. Ta aprilski rok je pomemben predvsem zaradi signala zunanjemu okolju in 
poročilu, ki ga bo Evropska komisija 11. maja dala o vseh državah članicah. To poročilo bo za 
eno leto. Tisto, ki bo vplivalo na bonitetne ocene bonitetnih agencij in tudi cena denarja, ki si ga 
bomo letos sposojali in bo še vedno preko milijardo evrov, samo s to razliko v teh obrestih, ki jih 
bomo plačevali, lahko izgubimo ali pa pridobimo desetine milijone evrov, kar pomeni, da so 
lahko nekateri tako-imenovani restriktivni ukrepi blažji ali strožji glede na to časovnico. Tukaj 
zavlačevanje samo škodi. Pomembno se je uskladiti glede same vsebine. Mislim, da smo prišli 
daleč s stališči strokovne skupine, če jih bo potrdila tudi Ustavna komisija. Je tudi še nekaj časa 
za samo oblikovanje člena bodo verjetno strokovnjaki potrebovali. Ampak, ko obstaja soglasje, 
da so javne finance uravnotežene, potem je ključno soglasje doseženo in ne potrebuješ še pet 
let, da izbereš prave besede, s katerimi to zapišeš v samo ustavo. 


