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VLADO VODUŠEK: Spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Slovenija je 
preživela eno od najbolj masovnih stavk v javnem sektorju v novejši zgodovini. Konflikt zaradi 
predlaganih varčevalnih ukrepov med vlado in sindikati javnega sektorja, ki se je danes razširil 
na ulico je sicer minil brez incidentov. Obe strani današnjo stavko ocenjujeta različno, največ 
problemov pa so seveda imeli državljani. Medtem, ko je po oceni sindikata podpora stavki in 
protestnim shodom bila večja od pričakovane, pa so po oceni vlade danes stavkali tisti, ki jih 
kriza ni prizadela. Stavka je bila razen v policiji ob 19. uri prekinjena, predstavniki vlade in 
sindikatov so sedli za pogajalsko mizo, vendar so bila, kot vemo pogajanja ob 19. uri 
prekinjena. Policijski sindikat je že zbral podpise za referendum o včerajšnjem interventnem 
zakonu, ki pač omejuje izplačilo regresov, oziroma jih prestavlja na junij. Sindikati grozijo tudi z 
referendumom o uravnoteženju javnih financ. Bi to lahko prisililo vlado, da bi razmislila tudi o 
tem ali še vztraja na oblasti. O tem in o drugih temah z nocojšnjim gostom Janezom Janšo. 
Dober večer gospod predsednik vlade Janez Janša. Če vas najprej vprašam, je Slovenija od 
danes naprej, poleg gospodarske tudi v politični krizi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne vem, zakaj bi bila v politični krizi, razen če to 
povezujemo na ta način, da politika ne bi imela več instrumentov, da rešuje položaj. Zaenkrat 
mislim, da v tej situaciji še nismo, lahko pa pridemo v situacijo, ko Slovenija ne bo več imela 
doma instrumentov, oziroma ne bo več potrebovala lastne vlade, ker jo bodo upravljali drugi.  
 
VLADO VODUŠEK: Kje je tista točka? Danes kot vemo so sindikati zbrali tudi podpise za 
referendum o včeraj sprejetem interventnem zakonu. Kje je tista točka, na kateri bi recimo vlada 
ocenila, da se ne gre več? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ta zakon za katerega 
zdaj slišim, da so zbrali podpise, kar me je zelo presenetilo, v bistvu samo prelaga izplačilo 
regresa in omejuje regres v podjetjih, ki so v državni lasti. Veste, da je v nekaterih državnih 
podjetij v lanskem, pa deloma tudi že v letošnjem letu, prišlo so izplačila ekscesnih regresov. 
Spomnite se, enkrat lani, ko so si v Novi Ljubljanski banki, ki je imela izgubo, izplačali 1500 ali 
koliko evrov regresa ali nekih božičnic in je to vznemirilo celotno slovensko javnost. S tem 
zakonom smo mi regres v teh podjetjih omejili. Če bodo policijski sindikati zadržali izvajanje 
tega zakona, potem bodo pomagali, bom rekel, tistim dejansko najbogatejšim, oziroma tistim, ki 
si izplačujejo največje dodatke. Če je to socialno in če je to namen sindikatov, potem res ne 
vem, kje živimo. Kar se tiče javnega sektorja, pa gre predvsem za zamik, ki je dopusten tudi 



 

glede na zakon o delovnih razmerjih, ki določa, da se regres izplača do 30. junija, tako da tega 
časa je še dovolj in kot že rečeno, če bo ta zakon zadržan, bodo s tem pripomogli zgolj k temu, 
da si bodo tudi letos v, bom rekel bogatih državnih deloma monopolnih podjetjih, tudi takšnih, ki 
imajo izgube, verjetno izplačali regrese, ki presegajo nekajkratnega regresa ali pa dodatka za 
rekreacijo upokojencev ali pa javnih uslužbencev. Če je bil to njihov namen, potem Bog nam 
pomagaj pred takšnimi sindikati.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj danes smo videli tudi nekatere transparente >>Dol z vlado<<, >>Ne 
rabimo več takšne vlade<<. Kako ocenjujete to današnjo stavko, glede na obseg, koliko ljudi je 
sodelovalo v tej stavki? Sindikati pravijo številko 100.000. 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Slišal sem celo za 
številke, ki presegajo število zaposlenih v javnem sektorju. Potem res ne vem, kdo vse je 
stavkal. Vlada je bila danes na delovnem obisku v Spodnjem Podravju v občinah Ormoško-
ptujske regije. Tam, razen na neki knjižnici, kjer sem v Ormožu opazil plakat stavka, nismo 
srečali nikogar, ki bi stavkal. Vse je normalno teklo, ljudje v podjetjih so trdo delali, 
gospodarstveniki so se trudili za posle, župani so skušali v pogovorih z mojimi kolegi iz vlade 
poiskati rešitve za razne birokratske ovire, ki pač ovirajo njihov razvoj, tako da pravzaprav ne 
vem, kaj se je dogajalo na teh zborovanjih, ker tega nisem imel časa spremljati. Vem, kolikor so 
me kolegi obvestili, kaj je bilo na pogajanjih. Mislim, da je to edino, kar je bilo danes produktivno 
na tej sceni ali pa na tej fronti, žal pa se ni prišlo daleč, ker so zahteve tukaj nerealne.  
 
S tem, da od tega, kar ste prej spraševali glede zadržanja tega zakona, o ekscesnih regresih, 
oziroma omejitvi teh ekscesnih regresov, kar se mi zdi nerazumno, ne bi povezoval, oziroma ne 
bi dajal v isti koš s stavkajočimi in stavko v javnem sektorju, ker jaz vsakega od teh po eni strani 
razumem. Zdaj mislim, da nihče v javnem sektorju nima plače, ki ne bi mogla biti še višja, ali pa 
ki za enako delo v neki državi, ki ima bistveno večji dohodek, tudi dejansko ni višja. Naš 
problem je v tem, da niti tega, kar zdaj je, enostavno ni možno financirati. Tri leta so se odlagale 
rešitve, ki bi jih morala Slovenija sprejeti že leta 2009, ko smo doživeli drastičen padec rasti in 
bruto domačega proizvoda in teh rešitev ni bilo. Slovensko gospodarstvo je v treh letih krize 
izgubilo 120.000 delovnih mest, približno polovico domači državljani in približno polovico tujci, ki 
so delali pri nas in so tudi ustvarjali nove vrednosti.  
 
V tem času se je javni sektor povečal za več kot 10.000 zaposlenih, 1600 zaposlenih v javnem 
sektorju je samo neto strošek za plače na leto 40 milijonov, 16.000 je to preko 400 milijonov in 
ta matematika je neizogibna, je neusmiljena in predstavlja realnost, ki je ni možno ignorirati. 
Lahko stavkamo, kolikor hočemo, nekaj bo tukaj treba narediti in vlada je predlagala ukrepe, ki 
drastično ne prizadenejo nikogar. Skušali smo na različnih, na 40 mestih poiskati nekaj 
odstotkov tu, nekaj odstotkov tam, prestaviti nekatere zadeve v prihodnje leto, omejiti nekatere 
ukrepe na čas trajanja krize, veliko teh ukrepov je začasnih. Mi si ne želimo zdaj teh restrikcij, 
oziroma nihče si ne želi dolgega trajanja teh restrikcij, ampak dokler več ne ustvarimo tudi ne bo 
možno več deliti, ker so naše možnosti za zadolževanje omejene ali pa jih praktično ni več. 
 
Poleg tega moramo zdaj začeti vračati tisto, kar smo si v zadnjih letih sposojali in bomo letos 
samo za obresti dali več kot 700 milijonov evrov. Torej ta stavka kakorkoli je po ustavi 
državljanska pravica. V Sloveniji vlada s tem nima nikakršnih težav, tudi javni sektor v 
upoštevanju omejitev, ki veljajo za določene poklice lahko stavka. Ali je bilo tukaj kaj kršeno ali 
ne, ne vem, bomo pa to pogledali. Ampak dejstvo je, da v tem trenutku imamo na eni strani 
predloge vlade za rešitev te situacije, ki smo jo odlagali leta in leta, po drugi strani imamo 
sindikate ali pa recimo sindikalne predstavnike določenega dela javnega sektorja, ki se s temi 
rešitvami ne strinjajo. Del teh sindikatov je stavkal, del teh sindikatov ni stavkal, ni cel javni 
sektor stavkal.  
 
 



 

VLADO VODUŠEK: Res je.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Morda je stavkala, ne vem polovica ali pa tretjina. No, 
ampak to niti ni važno. Pogajanja potekajo z obojimi in zato, ker še potekajo pogajanja in imamo 
še teden dva časa preden se bo dokončno rebalans sprejemal, ni nobene potrebe, da se stavka 
prek. Razumete. Ta čas bi bilo treba porabiti za to, da se iščejo rešitve, ne pa, da se kurijo 
strasti. Ker bolj bodo strasti zakurjene, težje bomo prišli do kompromisov, rešitve so pa 
potrebne. Tako kot gre zdaj naprej ni možno več in če pač ne bomo znižali plač v javnem 
sektorju za 10 odstotkov bo toliko bolj treba znižati porodniške ali pa nadomestila za 
brezposelne ali pa zmanjšati subvencije pri vrtcih. Denarja tukaj enostavno ni, še vedno se 
bomo letos zadolžili za milijardo, če jo bomo sploh kje dobili.  
 
VLADO VODUŠEK:  Bi samo povabil seveda gledalke in gledalce, da sodelujejo v naši anketi 
in sicer ali podpirajo današnjo stavko javnega sektorja. Me pa zanima, kako pa komentirate 
izjave gospoda predsednika države Danila Türka, ki je dejal, da stavko razume bolj kot odločen 
poziv k resnim pogovorom in apelira na sporazum in še enkrat na sporazum? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej v tej reakciji vidim velik napredek od leta 2007, 
ko je predsednik republike takoj, ko je bil izvoljen sodeloval v veliki sindikalni manifestaciji, 
oziroma protestih proti takrat napovedani reformi trga dela.  Tisti protesti so zaustavili nekatere 
procese, ki so pripeljali to tega, da je danes stanje v gospodarstvu bistveno slabše kot bi sicer 
lahko bilo. Poziv k dogovoru o sporazumu je tudi stališče vlade. Mi se trudimo, da bi prišlo do 
sporazuma in tudi danes so ta pogajanja potekala, ampak veste, če denarja ni, če manjka 
milijarda in vlada predlaga nekatere ukrepe, potem pa pridejo sindikati, ki postavijo stavkovne 
zahteve, med katerimi je tudi za 200 milijonov povečati maso sredstev za plače, se človek res 
sprašuje, ali smo vsi pri zdravi pameti. Kje naj se ta denar vzame? 
 
VLADO VODUŠEK: Če greva še recimo na ta politični sklop. Koliko je ta stavka politična, po 
vaši oceni in koliko je dejansko odraz prizadevanja, oziroma prizadetosti ljudi, ki delajo v javnem 
sektorju, oziroma kako ocenjujete dejanja posameznih sindikalnih leaderjev? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ko gre za ljudi, za zaposlene v javnem sektorju kot že 
rečeno, razumem, da nihče ni zadovoljen, če nekdo predlaga, da bo njegova plača manjša ali 
pa da bo manj dni dopusta ali pa da bo kakšen praznik, oziroma dela prost dan manj, da bodo 
manjša nadomestila za stroške prihoda na delo. Nihče ni s tem zadovoljen, tudi jaz ne. Tukaj je, 
bom rekel to nezadovoljstvo objektivno pogojeno z ukrepi, ki pa so odraz tudi objektivne 
situacije, v kateri smo in za katero ta vlada v veliki meri ne more prevzeti odgovornosti, ker smo 
tukaj od 10. februarja. Tako da ta del protesta je možno razumeti, ni pa možno razumeti razlike, 
ki se delajo, recimo pri Sindikatu vzgoje in izobraževanja, ko so imeli proteste ali pa stavke v 
času neke druge vlade, ko so bile šole odprte, ko pač ni bilo pouka, ampak učence so in dijake 
so vseeno sprejeli, starši s tem niso imeli problemov, iskati varstva in tako naprej, zdaj pa je 
glavni sindikalist dejal šole bodo zaprte in pika, kot da je pač sindikat prevzel oblast v tej državi. 
Te pravice pa sindikat nima. Stavka je ustavna pravica, vendar v ustavi ne piše, da sindikati 
vodijo to državo in da imajo legitimnost, da prevzamejo izvršilno oblast in določajo, kdaj bodo 
šole ali pa javne institucije odprte ali pa zaprte. To je nekaj povsem drugega. Prav tako je velika 
zloraba, če se sindikalne okrožnice berejo otrokom v šolah. To pa je politizacija in tukaj so tam, 
kjer se je to dogajalo, kot smo danes dobili nekatere informacije, se je šlo čez rob zakonitosti in 
ustavnosti.  
 
VLADO VODUŠEK: Kako pa odgovarjate na nekatere, danes je bilo kar precej teh očitkov, da 
je vlada, oziroma, da so v nekaterih institucijah preprečevali stavko, da so se delale neke črne 
liste in te zadeve?  
 
 



 

 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Seznam tistih, ki so stavkali in tistih, ki niso stavkali, je 
potreben zato, da se bo vedelo, kdo je delal in kdo ni delal in posledično kdo bo dobil plačilo in 
kdo ne bo dobil plačila in to je kvečjemu nekaj, kar so bili predstojniki institucij dolžni narediti 
zato, da ne bodo krivični pri določanju plačila. Bolj problematično je nekaj, kar se je dogajalo v 
obratni smeri. To, da recimo v šolah tistim, ki niso bili za stavko, niso omogočili, da bi delali, ker 
otrok ni bilo, ker so povedali vnaprej, da so vrata šol zaprta. To smo vsi slišali na televiziji in 
jasno, da potem starši otrok niso poslali v šole, ker bi to pomenilo, da so jih poslali na ulico. Če 
lahko pričakuješ, da bodo vrata šole zaprta, kako boš potem poslal otroka v šolo ali pa v vrtec, 
kje pa bo? In iz tega potem delati neko podporo stavki, to je pa res cinizem in tukaj se je treba 
vprašati kje je meja tega, kaj se v okviru neke legitimne stavke lahko počne in kaj se ne sme in 
to mejo bo potrebno postaviti, drugače bomo iz Slovenije naredili anarhijo.  
 
VLADO VODUŠEK: Ampak prej ste rekli, da sindikati prevzemajo oblast, oziroma hočejo 
prevzeti oblast v državi. Na kateri, a ste si pripravljeni deliti oblast s sindikati, oziroma na kateri 
točki bi vlada rekla, oziroma se odločila, da pač se tega ne gre, oziroma da ... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Tega nisem jaz rekel, to ste vi zdaj rekli. Kar se tiče 
oblasti v tej državi je v ustavi jasno zapisano kdo izvaja sodno, kdo izvaja zakonodajno, kdo 
izvaja izvršilno oblast in nobene od teh oblasti ne izvajajo sindikati. Sindikati so partner v 
socialnem dialogu, kjer se skuša določene stvari uskladiti, rešiti, dogovoriti, niso pa sindikati 
tisti, ki imajo kakršnokoli formalno pristojnost pri sprejemanju zakonov, ne glasujejo o takšnem 
ali drugačnem zakonu in seveda ne nosijo posledic za takšne odločitve. Tisti, ki jih sprejemajo 
nosijo posledice, sindikati pa so dolžni zaščititi pravice delavcev, pravice zaposlenih in seveda 
na nek način tisto o čemer se zdaj govori, se pravi socialno državo, ko osnovno usmerjenost 
Slovenije, ki je v svojo ustavno ureditev zapisala, da smo tudi socialna država. Vendar pa se ta 
pojem tako zlorablja in ravno danes mislim, da bi se avtor, če bi vedeli kdo je avtor tega pojma, 
obračal v grobu, kajti govoriti o tem, da stavkaš za ohranitev socialne države, hkrati pa ne 
pristaneš na neke razumne ukrepe, ki to socialno državo dejansko ohranjajo, govoriti, da se 
boriš za pravice otrok, hkrati pa zahtevaš, da se še naprej, da se država še naprej zadolžuje, na 
račun teh otrok najema kredite, ki jih bodo morali oni odplačevati, zato ker ti nisi pripravljen 
delat še eno uro več v šolstvu ali zato, ker si proti temu, da bi začasno bile plače za nekaj 
odstotkov nižje. To pa mislim, da je cinizem brez primere. Ni dovolj tisti, ki ima neko moč, neko 
pooblastilo in v okviru socialnega dialoga sindikati to imajo, prevzemajo tudi odgovornost. Na 
koncu mora parlament odločiti, ampak če blokiraš neko zadevo, če zahtevaš nemogoče, če 
zahtevaš hrano, ki jo imaš na razpolago za dve leti vso v enem letu in ne briga, da boš 
naslednje leto umrl od lakote, to pa je vprašanje odgovornosti.  
 
VLADO VODUŠEK: Kako pa komentirate dejstvo, da je najbolj odločilno, oziroma najbolj 
radikalen v tej stavki prav policijski sindikat, ki ni prekinil stavke danes, začasno, ampak pravi, 
da bo še stavkal in danes so tudi policijski sindikati zbirali te podpise za referendum? Kako 
komentirate dejstvo, da je pravzaprav najbolj izpostavljen, da se je najbolj izpostavil v tem prav 
policijski sindikat? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej, če izvzamem to dejstvo, da se skuša ustaviti 
zakon, s katerim se skuša preprečiti, da bi se ekscesni regresi izplačevali tudi v javnih, oziroma 
državnih podjetjih, potem jaz danes nisem videl kakšne resne težave zaradi te policijske stavke. 
Tukaj je stavka zakonsko omejena, zelo malo je manevrskega prostora in v okviru tega 
manevrskega prostora verjetno ta stavka poteka, tako da imamo na eni strani recimo temu bolj 
manj nemoteno delovanje sistema, na drugi strani pa zelo radikalne izjave teh sindikalnih 
funkcionarjev v policiji, ki pa seveda ne odražajo dejanskega stanja. Hvala bogu. 
  
 



 

VLADO VODUŠEK: Danes je pravzaprav ta stavka minila nekako zgolj, pač dejstvo je, da 
otroci niso mogli v vrtce, da so nekatere zdravstvene storitve bile motene, oziroma da niso bile 
nujne, ampak ocenjujete, da glede na to, da tudi danes na teh pogajanjih ni prišlo do nekega 
kompromisa, da se lahko stvari v Sloveniji radikalizirajo in da bo to znak, da Slovenija ni 
stabilna država, oziroma, da je država, ki jo čakajo socialni konflikti, kot recimo, kaj jaz vem, kot 
smo zdaj dve leti gledali v Španiji ali na Portugalskem ali tudi v Angliji ali pa recimo v Grčiji, kjer 
praktično vsak dan, ali pa v Italiji, kjer vsak dan nekdo stavka? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Pravzaprav se situacija lahko razvije v treh smereh. 
Vse te situacije, tri situacije, malo generaliziram, ampak v bistvu je tako, smo že videli v 
Evropski uniji. Imeli smo situacijo, ko so številne evropske države ob sodelovanju, ob 
razumnem sodelovanju socialnih partnerjev sprejele takšne ali tudi ostrejše ukrepe kot smo jih 
mi zdaj predlagali in to pravočasno. Recimo Nemčija je en primer, kjer so, kjer je večina 
sindikatov, ne vsi, ampak velika večina sindikatov zelo trezno ocenila in sklenila, da so 
določene prilagoditve potrebne in so vlado pri tem podprli, tako to kot tudi že prejšnjo. Zaradi 
tega je Nemčija danes motor evropskega gospodarstva in je še vedno vzor nekega socialnega 
dialoga. Sindikati niso nič izgubili, kvečjemu so s tem sodelovanjem pridobili na svoji 
kredibilnosti in imajo še večjo podporo članstva, ker članstvo vidi, da se je izplačalo. 
 
VLADO VODUŠEK: In so se že povečale plače v javnem sektorju? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Nemčija je imela čez 3 odstotno rast v lanskem letu in 
seveda vse plače so vezane na rast produktivnosti in gospodarsko rast in seveda plače lahko 
normalno rastejo, ne da bi to kogarkoli ogrozilo in je pošteno, da rastejo. Potem imamo eno 
skupino držav kamor sodijo Italija, Grčija, Italija, Španija in Portugalska, kjer je prišlo tudi do 
resnih stavk in protestov, vendar nikjer do nekih hudih konfliktov, ki bi resno prizadeli 
gospodarstvo ali pa preprečili reforme, tako Portugalska kot Španija kot Italija, so sprejele vse 
te države so sprejele bistveno ostrejše ukrepe kot so zdaj predlagani v Sloveniji. In velika 
večina sindikalnih central je to posredno ali pa neposredno, se pravi brez velikega 
nasprotovanja sprejela. Nikjer ni prišlo do blokad. Potem imamo tretji skrajni primer, to je Grčija. 
 
Grčija je leta 2009 doživela svoje srečanje z resnico, pokazalo se je, da so tri ali štiri vlade v 
seriji potvarjale statistične podatke, da je njihova zadolženost bistveno večja kot se je 
prikazovalo, s tem tudi proračunski primanjkljaj in tako naprej in predlagani so bili ukrepi, da 
začnejo počasi živeti v skladu s svojimi možnostmi. Tiste prve ukrepe so sindikalne stavke 
totalno razvodenele in na koncu je bilo sprejeto nekaj, kar ni predstavljalo nobene rešitve. 
Predlagan je bil drugi ostrejši paket, ki so ga stavke tudi več ali manj sesule, padla je vlada, 
prišla je tehnična vlada, ki so jo v bistvu postavile mednarodne finančne institucije, ki so tudi 
postavile zahteve in na koncu je bil sprejet ta tretji paket, kjer je pa vrag vzel šalo. No, ampak v 
tem času, ko so sindikati v Grčiji rušili pravočasno ukrepanje, je grško gospodarstvo kolapsiralo, 
zaradi teh stavk, zaradi protestov, zaradi blokad cest, pristanišč, letališč, so tuja pa tudi domača 
podjetja preselila svoja središča iz Grčije, tudi turisti niso več prihajali tako, čeprav je Grčija 
sanjska turistična destinacija, ni bilo govora o kakšnih tujih naložbah, kapital je iz države 
pobegnil, pametni ljudje so tudi začeli odhajati iz Grčije in Grčija je danes v situaciji, ko je 
razvojno padla verjetno za 30 let nazaj. No, te možnosti približno imamo pred sabo. Jaz upam, 
da bo v Sloveniji možno izbrati razumno pot, ki je ni izbrala samo Nemčija, približno polovica 
evropskih držav je to naredila brez tega, da bi nekdo, bom rekel s temi protesti in socialnim 
konfliktom pretiraval. Upam, da bomo pač posnemali pametnejše, ni pa za to nobene garancije.  
 
 
 
 
 
 



 

VLADO VODUŠEK: Dobro, o teh scenarijih, možnih scenarijih po katerih se bodo razvijali 
dogodki v Sloveniji po oglasih. (oglasi) Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj ali bo 
recimo vlada po tej današnji stavki, verjetno je to bila pač manifestacija neke moči, oziroma 
sindikalne, ali bo vlada spremenila strategijo v teh pogajanjih, oziroma začela popuščat in iskala 
druge vire, recimo kaj bi pomenil recimo dvig DDV, ki ga še vedno predlaga recimo Jankovićeva 
Pozitivna Slovenija v bistvu, oziroma iskanje nekih drugih virov? To je bil danes ključni namen, 
da se pač poišče, da se pač poišče nekje drugje denar, ki ga mora Slovenija privarčevat v tem 
obdobju. Ali boste zdaj, ali ste pripravljeni popustiti v bistvu in iskat pri teh ukrepih, oziroma iskat 
neke druge ukrepe ali boste vztrajali na tem do konca? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej to ni alternativa, veste. Tudi, če bi se dejansko 
dvignil davek na dodano vrednost za 2 odstotni točki, to ne prinese, to ne pokrije tega 
primanjkljaja, ki ga rešujemo s temi ukrepi. Poleg tega je ob tem silnem govorjenju o socialni 
državi treba spomniti to, da je to neselektiven ukrep. Dvig davka na dodano vrednost bi najbolj 
prizadel najrevnejše. Oni si najtežje privoščijo, po mojem mnenju danes, če bi čez noč cena 
bencina zrasla za 10 odstotkov, ker to je to, celoten logistični sektor gospodarstva, ki temelji na 
stroških katerih pomemben del je cena goriv, bi bil v bistveno slabšem položaju, tudi del 
ostalega gospodarstva, ki si ne more privoščiti niti minimalnega povečanja stroškov bi bil s tem 
dejansko prizadet, potrošnja zaradi večjega davka sigurno ne bi nič zrasla in bi to avtomatsko 
takoj znižalo učinek te dvignjene davčne stopnje, tako da tukaj so pozitivni in negativni učinki in 
oboje je treba imeti v obziru, vendar pa ni izključeno, da bo dvig DDV-ja zadnji ukrep, ki bo 
prišel na vrsto v primeru, če pač nič drugega ne bo preostalo in bo recimo Sloveniji, ki je že zdaj 
v, bom rekel mehanizmu pač preseženega proračunskega primanjkljaja od leta 2009, grozila 
kazen zaradi tega, ker zdaj že, mislim da četrto leto, ne bomo izpolnili obljub, ki smo jih dali 
našim partnerjem s katerimi skupaj delimo usodo v Evropski uniji in smo skupaj odgovorni za 
trdnost skupne evropske valute. Tako, da ta ukrep ni izključen ni pa to alternativa. Je res zelo 
verjetno, da bomo v proračunskih dokumentih predvideli kot neko skrajno možnost preko katere 
se izognemo plačilu kazni, ker sicer ga bomo morali dvigniti potem samo zato, da plačamo 
kazen in to ni alternativa veste.  
 
VLADO VODUŠEK: Ampak, v katerem obdobju recimo 2015, 2013, 2014 ali takoj v bistvu? 
Recimo, če se zgodi scenarij, da pač bodo sindikati, zdaj so pač prvi ukrep nameravajo dati na 
referendum, če recimo združijo referendum o teh varčevalnih ukrepih in če pač Ustavno sodišče 
o tem ne bo odločalo, oziroma bo zavleklo to odločitev. Kaj to pomeni v bistvu. Potem teh 
ukrepov enostavno ne bo mogoče izpeljati, v bistvu.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poglejte smo sredi aprila leta 2012. Proračun za 
letošnje leto je bil sprejet pred dvema letoma in še prej. Takrat so verjetno tisti, ki so ga 
sprejemali, verjeli, da bo leto 2012 sredi ... 
 
VLADO VODUŠEK: Prelomno.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ... ja cvetoče pomladi ali, bom rekel, vročega poletja z 
visoko gospodarsko rastjo, kjer bomo lahko zapravili 10 milijard evrov proračunske porabe in 
toliko se je tudi načrtovalo. Na podlagi tega so se podpisovale pogodbe, obljubljale stvari, 
načrtovali nakupi. Danes, ko smo bili na obisku v tej regiji so me spraševali, kje je denar za 
projekte, za katere seveda številke so v proračunu, pogodbe podpisane, denarja pa seveda ni, 
ker ga nimamo, ker ni bil ustvarjen. Tako da naša težava ni samo v tem, da nimamo realnega 
proračuna, mi nimamo operativnega proračuna in vsak dan, ko mine in teh stvari ne uskladimo 
tudi formalno, se dela velika škoda, še dodatno ustvarjamo izgubo in primanjkljaj in to bo pač  
treba vrniti. Poleg tega je zdajle od januarja naprej Slovenija na neki opazovalnici, oziroma drugi 
so na opazovalnici nas pa opazujejo.  
 



 

Veste, da so nam bonitetne ocene ob prelomu leta padale ena za drugo in da so vse te ocene 
dobile trend negativne rasti, oziroma padajoči trend, kar pomeni, da v primeru, če mi ne 
spravimo teh ukrepov čez parlament ali v primeru, če so ti ukrepi zadržani ali pa blokirani z 
referendumom, se bo ta zavora sprostila, bonitetne ocene bodo drastično padle in ko bodo 
padle bonitetne ocene državi, bo to pomenilo, da se mi praktično ne bomo mogli več zadolžiti 
niti za tisto milijardo, niti za 2 milijardi kot si želijo naši sindikalni voditelji. Poleg tega bo to 
povzročilo padec bonitetnih ocen slovenskih bank, kar pomeni, da se bo kreditni krč še povedal, 
da bo gospodarstvo dobilo še manj svežega denarja, da bo zaradi tega propadlo še več podjetij, 
da bo zaradi tega še več brezposelnih in bomo na robu kolapsa in zato ne bo treba čakati do 
leta 2015. Začetek tega potapljanja se bo zgodil že letos. 
 
VLADO VODUŠEK: Se lahko zgodi, da letos recimo proti koncu leta, če bo šlo s tem tempom 
naprej, da ne bo več plač, da ne bo možno izplačat plač v javnem sektorju ali pa ne bo možno 
nekaterih servisov javnega sektorja več financirat? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: To pomeni natančno to. Te mase plač, ki bi jo morali 
izplačati, če bi se vse te pravice ostale enake, če bi višine ostale enake in tako naprej, v 
proračunu enostavno ni. Oziroma je tako, če se prerazporedi z drugih virov potem pomeni, da ni 
denarja za porodniške ali pa, da ni denarja za socialne transferje ali pa, da ni denarja za 
pokojninsko blagajno. To je vezna posoda, kjer se enostavno ne da čarati, niti goljufati in evro je 
en evro v vašem žepu ali pa v gospodinjskem proračunu, v bilanci podjetja ali pa v državnem 
proračunu.  
 
VLADO VODUŠEK: To se pravi bi tem ukrepom bi poem sledili ukrepi odpuščanja v javnem 
sektorju, radikalnega odpuščanja in zapiranja nekaterih bolnic, kar smo videli že v nekaterih 
primerih, kjer pač enostavno država ni mogla več, ni bila več kreditno sposobna v bistvu, se ni 
mogla več zadolževat? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, temu bi sledilo to, kar se je zgodilo v Latviji, v 
državi, ki je tudi članica Evropske unije, ni sicer članica evro območja, ampak je nova članica 
Evropske unije od leta 2004, tako kot mi. Obstaja zanimiva knjiga, ki jo je napisal sedanji 
latvijski predsednik Dombrovskis, skupaj še z enim ekonomistom, ki se imenuje »Kako je Latvija 
izšla iz gospodarske in finančne krize« in jaz svetujem vsem tistim, ki mislijo, da se je še kar 
naprej možno zadolževati in delati tako kot se je delalo doslej, da si to knjigo preberejo, ker tam 
natančno piše, kaj se zgodi, ko država enkrat izgubi vse zaupanje finančnih institucij od katerih 
si izposoja denar, da bo nekaj resnega naredila in kljub temu, da si teoretično bi še lahko 
izposodila sredstva, jih nihče pod normalnimi pogoji noče več posodiš, padeš potem pač v 
mehanizem pred stečajem, rešujejo te mednarodne finančne institucije, ki potem postavijo 
pogoje. To se je zgodilo tudi Latviji, zato, da je dobila 7 milijard kredita od IMF-a je morala 
drastično zarezat v javni sektor, kar je pomenilo 35 odstotno znižanje plač, vendar so te plače 
dobili samo tisti, ki so ostali, teh je bilo pa samo še 70 odstotkov, 30 odstotkov so jih pa odpustili 
čez noč, vključno z ambasadorji, uradniki, učitelji, sodniki in potem ni nihče več spraševal. Je 
bilo nekaj protestov, ampak ob tistem, to je zanimivo, ključnem preobratu je latvijska javnost 
kvečjemu zahtevala strožje varčevalne ukrepe in javni sektor je bil pod strašnim pritiskom 
javnega mnenja, tudi neupravičeno. Naenkrat so bili krivi za vse.  
 
VLADO VODUŠEK: Ali mislite, da se lahko recimo ta spopad med javnim sektorjem pa realnim 
sektorjem nekako ponovi tudi v Sloveniji. Danes, vsaj gospodarstveniki podpirajo te ukrepe. 
Večina gospodarstvenikov, precej izjav je bilo tudi raznih obrtnikov, ki seveda nasprotujejo tej 
stavki javnega sektorja. Stavite na ta konflikt do katerega lahko pride v Sloveniji med realnim 
sektorjem pa med javnim sektorjem, oziroma realnim konfliktom? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poglejte, te ukrepe ob zavedanju, da nekaj je treba 
storiti, ne podpirajo samo gospodarstveniki, podpirajo tudi zaposleni v gospodarstvu. V zadnjih 



 

dneh smo govorili z ljudmi, ki pač delajo za 800 ali pa 900 evrov osem ali pa devet ur na dan, 
tudi včasih čez praznike, če je pač treba zadostiti naročilom in se samo čudijo temu, kar se 
dogaja s temi zahtevami v javnem sektorju in paradoks je tudi v tem, da je recimo Zveza 
svobodnih sindikatov, ki je včasih predstavljala industrijskega delavca in realni sektor 
brezrezervno podprla stavko v javnem sektorju, v času, ko pogajanja še trajajo, čeprav bodo to 
stavko in to, da se ohrani nesorazmerna raven pravic v javnem sektorju, plačali ravno zaposleni 
v gospodarstvu, se pravi tisti, ki bi jih ti sindikati morali zastopati. Jaz se bojim, da danes vsaj te 
največje sindikalne centrale ne predstavljajo več večine zaposlenih v gospodarstvu, tudi niso 
sogovornik po tej plati, po tem uporu delavcev v Muri, pa potem v Gorenju proti Svobodnim 
sindikatom, je stvar očitno preskočila na to, da je neka množična baza glavnih sindikalnih 
central samo še javni sektor, zato je tudi vse koncentrirano na te pravice in to seveda vodi 
Slovenijo v razkol v tem smislu, da imamo na eni strani tiste, ki so krizo že občutili in plačujejo 
davek in ceho in vlečejo danes voz naprej in na tiste, ki pač krize še niso občutili in se, bom 
rekel, z vsemi sredstvi upirajo, da temu, da bi bila bremena te krize res pravično porazdeljena.  
 
VLADO VODUŠEK: Gospod Semolič je danes rekel, da je laž, da so delavci živeli prek svojih 
zmožnosti.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Delavci niso.  
 
VLADO VODUŠEK: Laž je, da so delavci živeli, laž je, da javni sektor najeda zasebnega, prek 
svojih zmožnosti so živeli politiki in tajkuni, dol z njimi, je v bistvu zbranim tam dejal tudi 
predsednik sindikata Pergam Janez Posedi. Kaj pravite na to? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Za gospoda Posedija bi težko kakorkoli politično 
komentiral ali pa opredeljeval, je tudi še nov predsednik sindikata. Bomo videli, kaj bo nastalo iz 
tega sindikata tudi v smislu zastopanja realnega sektorja. Kar se tiče pa gospoda Semoliča, je 
pa na čelu tega sindikata mislim, da že od samega začetka. Ta sindikat nikoli ni resno 
povzdignil glasu proti divjemu lastninjenju, ko so nastajale te anomalije, ko se je kradlo z lopato 
nekdanje družbeno premoženje. Nikoli ni povzdignil glasu, ko je 60.000, oziroma 120.000 
delovnih mest v gospodarstvu propadlo, zelo medlo je bilo. Zdaj pa, ko gre za to, da se nivo 
pravic v javnem sektorju prilagodi temu, kar lahko gospodarstvo plača in financira pa je 
naenkrat ogenj v strehi. Pa še to, zelo zanimivo je, da večina sindikalnih voditeljev govori o 
bogatem sloju, kaže na politike in poslance, hkrati imajo pa sami večje plače od poslancev, s 
tem, da jih večina zneska sploh ne želi razkriti, niti podatkov o svojem premoženju.  
 
VLADO VODUŠEK: Bili so nekateri zapisi tudi v medijih, ki pišejo, da so nekateri sindikalni 
voditelji člani strank, recimo TRS-a, oziroma Delavske zveze pri Socialnih demokratih. Zdaj a 
gre, to sem že prej vprašal, ali bi razumete tudi to kot politični spopad z vami, v bistvu s to 
vlado? Ali gre za ohranjanje nekih pozicij teh sindikatov, oziroma njihovih leaderjev ali gre za 
politični spopad in pač se hoče preko tega priti do zamenjave oblasti v Sloveniji? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Mislim, da sva to temo že obdelala. Jaz sem na to 
vprašanje že odgovarjal. Zdaj jasno je, da gre tukaj tudi za politične motive in mislim, da sem to 
prej pojasnil, nikakor pa ne gre samo za politične motive, ker je v določenih segmentih, tudi v 
prejšnjem mandatu, ko je bila neka druga vlada, prihajalo do podobnih ravnanj in leta 2010 pod 
vlado Boruta Pahorja, pa tudi stavka v javnem sektorju, ker je vlada večinoma popustila, pristala 
celo na to, da bo stavka plačana, čeprav ni bilo zakonskih razlogov za to in je vzela 
davkoplačevalcem denar do česar pač ni bila upravičena.  
 
Tako, da s tega vidika in glede na te primerjave je težko govoriti, da gre samo za politične 
motive. Gre tudi za dve drugi stvari, po eni strani za nerazumevanje situacije in tudi za 
sprenevedanje nekaterih sindikalnih voditeljev, po drugi strani pa za izraz realnega 
nezadovoljstva nad tem kar se dogaja, ki je bom rekel razumljiv, ker nihče ni zadovoljen, če se 



 

mu plača zniža, če se mu znižajo nadomestila za prevoz na delo, skratka če mu grozi, tudi 
čeprav začasno, poslabšanje materialnega položaja, še posebej če mu nekateri govorijo, da to 
ni potrebno. Razumete? To tukaj manjka en tisti del razuma, ki je bil prisoten v recimo temu 
evropskih državah z daljšo demokratično tradicijo, ko so sindikati razumeli, da so, da je to 
zategovanje pasu danes potrebno zato, da bomo lahko čez nekaj let ponovno rasli in da bodo 
takrat tudi plače rasle in da bo tudi status delavcev boljši in da bo nazaj prišla gospodarska rast 
in stabilnost. Pri nas se očitno tega še ne razume, zato je tudi uporabljen takšen besednjak pa 
maha se z ne vem simboli totalitarne preteklosti, kar seveda bom rekel spodbuja zelo čudne 
občutke pri mnogih, ki to opazujejo.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj, vaš komentar včeraj v eni oddaji, da so nekateri živijo na luni, je 
danes gospod Štrukelj komentiral, da današnji dan je dokaz za to, da se mora v resnici vlada 
spustiti oziroma, da se mora, kdo se mora spustiti z lune. To je bilo včeraj, danes precej 
uporabljena zadeva v teh protestih? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Predvsem je bila to zlorabljena zadeva. Jaz sem rekel, 
da je ta zahteva, da se masa plač za javni sektor z rebalansom proračuna še poveča, kar je bila 
stavkovna zahteva, ki je popolnoma izven neke realnosti, dokaz, da tisti, ki so jo postavili, ne 
živijo v realnem svetu. In to pač vsak, ki kolikor toliko pozna situacijo, v kateri smo ali pa jo želi 
razumeti, se s tem lahko samo strinja.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj, v današnjem komentarju je eden od gospodarstvenikov, znanih 
gospodarstvenikov, Sandi Češko dejal: ,,Da potreba po varčevanju ni posledica razkošnega 
življenja javnega sektorja, ampak posledica odločitev vlad zadnjih 12 let, ki so funkcionirale, kot 
da bi živeli na luni, zdaj če ostaneva in da nikoli ne bo potrebno vrniti najetih kreditov." Koliko je 
to... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne razumem, kdo je rekel, da ne bo treba vrniti 
kreditov? 
 
VLADO VODUŠEK: Ne, da Češko pravi, da ne gre za, potreba po varčevanju ni posledica 
razkošnega življenja tega javnega sektorja, glede na vse... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ampak najemanje kreditov? 
 
VLADO VODUŠEK: Ampak, da je to posledica odločitev zadnjih vlad, zadnjih vlad v 12 letih, ki 
so funkcionirale, kot da bi živele na luni in kot, da jim nikoli ne bo potrebno vrniti najetih kreditov, 
da so ravnale tako? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, zakaj pa so šli ti krediti? Zakaj je šlo vsako leto dve 
milijardi in več najetih kreditov v zadnjih treh letih? Tudi zato, da se je ohranjal javni sektor, ki se 
drugače ne bi mogel v tem obsegu, ker se to z realnimi prihodki ni dalo sfinancirati Leta 2008, je 
Slovenija dosegala še pozitivno zelo dobro gospodarsko rast, imeli smo najnižjo brezposelnost 
v zgodovini, pa je bilo število zaposlenih v javnem sektorju za 10 tisoč manjše kot danes. Jaz o 
tem govorim. Mi, ukrepi, ki jih mi zdaj predlagamo, ne vračajo Slovenijo v čas pred 
osamosvojitvijo pa v neke ne vem pogoje in situacije jugoslovanskih razmer z visoko inflacijo in 
stabilizacije in zategovanje pasu preko vsake mere. Mi javno porabo s temi ukrepi vračamo tja v 
leto 2007 oziroma 2008. Se pravi v čas, ko je bilo vsega v Sloveniji dovolj, nikomur ni ničesar 
manjkalo. Samo bolj racionalno smo bili organizirani.  
 
 
 
 
 



 

VLADO VODUŠEK: Kako pa odgovarjate na te kritike? V bistvu, zdaj praktično vsi pravijo, da 
manjkajo ukrepi za oživitev gospodarstva za povečanje števila delovnih mest? Mislim to je, to 
se praktično v vseh očitkih vladi tako s strani opozicije kot tudi sindikalnih voditeljev in danes, da 
naj se, da manjka ta drugi del ukrepov in da v bistvu vlada s tem ko je praktično samo 
varčevalne ukrepe pripravljala, ni pa pripravljala teh ukrepov, da praktično nima kredibilnosti 
zaradi tega? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ste vi spremljali sejo parlamenta včeraj? 
 
VLADO VODUŠEK: Spremljal ja.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, kateri zakoni so bili sprejeti? 
 
VLADO VODUŠEK: Zakon o, mislim da zakon o zmanjšanju davka na dobiček pravnih oseb.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, bom rekel ne ravno to, ampak približno nekaj 
takšnega pa ja. Se pravi, da veste, da smo najprej sprejeli nekatere ukrepe, zato, da se pomaga 
pri oživljanju gospodarstva. Znižanje oziroma povečane so bile olajšave na investicije. Doslej so 
bile te olajšave bistveno omejene, mislim, da na 100 tisoč evrov, kar je signal ne samo 
slovenskemu gospodarstvu, ampak tudi tujim vlagateljem, zato, da pridejo in investirajo in 
uvedene so bile 100 % olajšave za raziskave in razvoj, zato, da bo gospodarstvo samo 
motivirano za to, da pač vlaga v raziskovalno delo in na ta način išče tržne niše, kjer se bo dalo 
proizvajat stvari z večjo dodano vrednostjo, kar je pač edina rešitev, če hočemo normalno 
napredovat na srednji in dolgi rok. Tako, da ne samo, da so bili ti ukrepi pripravljeni, nekateri so 
bili že sprejeti. Poleg tega še vrsta ostalih pripravljenih in procedura poteka. Tako, da delamo 
povsod, vendar nam vsi ti ukrepi, ki bodo začel prijemat in dajat rezultate in tudi prihodke v 
proračunu v naslednjih letih, za letos ne bodo še nič pomagal. Letos je pač potrebno zapret te 
škarje in če tega ne bomo naredili, pozabimo na ostale ukrepe in reforme, ker se s tem niti ne 
bomo mogli ukvarjat tako kot se v Grčiji niso mogli.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj, to se pravi za nek new deal v Sloveniji v tem trenutku ni pogojev po 
vaši oceni oziroma ni kapitala za neke blazne investicije? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz ne vem, vi vidite te vire? 
 
VLADO VODUŠEK: Ja za zunanji, očitno zadolževati se več ni mogoče, edino s tujimi 
investicijami in ne vem ali lahko država dobi s prodajo državnih deležev v državnih podjetjih del 
virov? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte tudi, če bi se odločili za to pot, je prvič situacija 
na trgu takšna, da ne vem delnica Telekoma je bila leta 2008 400 evrov, danes je 60 evrov. Pa 
so takrat rekli, da ne smemo prodati določenega deleža. Mislim, da je tukaj najbrž treba narediti 
zelo resno oceno, kaj se splača in kaj se ne splača glede timinga. In tudi če bi se za to odločili, 
preden se naredijo ocene, preden se objavi mednarodni razpis, preden ta denar dejansko pride 
v blagajno, bo leto 2012 mimo. In tudi ne rešuje situacije pred katero smo. Tako, da edina 
investicijska sredstva, ki so, so še nepočrpana sredstva iz evropskih skladov v obstoječi 
finančni perspektivi in nekaj potencialnih tujih vlaganj in investicij do katerih bo recimo temu 
verjetno ali pa zelo verjetno kljub vsej tej krizi v Sloveniji letos prišlo, ena od teh realnih, ki naj bi 
se začela do konca leta uresničevat, je recimo izgradnja slovenskega dela plinovoda Južni tok.  
 
VLADO VODUŠEK: To je ena od večjih investicij. Je mogoče še katera, ki jo lahko omenite? 
 
 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: So tudi še druge investicije, ki se bodo zgodile, ampak 
kot že rečeno, če hočemo priti do tega, da bo nov zagon, moramo najprej pogasit ogenj. Vi me 
zdaj sprašujete ali bomo dozidal še kakšno nasprotje, nadstropje v hiši, kjer streha gori. Zdaj 
najprej je treba to naredit. Delamo seveda pa tudi načrte za nova nadstropja. Vlada bo na 
naslednji seji obravnavala variante poteka najpomembnejših delov trase tretje razvojne osi, kjer 
zadeva stoji tri leta. In se bo odločila kje bo šla ta prometnica in potem bodo stekli nadaljnji 
postopki. Ne bomo več prelagal te odločitve, ki se je zdaj nerazumno dolgo prelagala in bi ta 
projekt, če bi ga zagnal pravočasno, se vsaj na določenih odsekih lahko bistveno ublažil krizo 
slovenskega gradbenega sektorja.  
 
VLADO VODUŠEK: Bo pa verjetno se iskalo, ne bo več Dars financiral tega oziroma se bo 
iskalo verjetno druge vire financiranja? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne iskalo se bo različne kombinacije virov financiranja, 
ker samo iz enega vira tega ni možno.  
 
VLADO VODUŠEK: Dobro. Jaz predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo po oglasih. 
Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, kakšna bo pravzaprav strategija vlade v 
nadaljevanju tega pogajanja s sindikati javnega sektorja? Je pripravljena vlada tvegati tudi 
referendum in ga dobit po vaši oceni glede na rekli ste, da mislim, da danes recimo na Ptuju, da 
je bilo drugačno vzdušje, kot smo mu bili priča pred parlamentom in na Gregorčičevi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, vlada ima dve možnosti, lahko, mislim 
generalno, ravna tako kot se je ravnalo doslej tri leta in popusti in potem čez eno leto, ko bomo 
potonili, krivi sindikate, opozicijo, zato, da ni mogla nič narediti ali pa gre naprej in naredi vse, 
kar je v njeni moči in pristojnosti, da se obdržimo nad vodo. Če bi nam šlo za oblast, potem bi 
popustili in bili na oblasti še kakšno leto, pa morda tudi še naprej, saj ne bi bilo nobenega, ki bi 
verjetno hotel v takšni situaciji zadeve prevzemati, vendar nam ne gre za oblast. Nam gre za to, 
da Slovenijo obdržimo nad vodo in zato bomo predlagali ukrepe za katere mislimo, da jih je 
potrebno sprejeti in imamo za to zelo močne argumente, ne samo v domači stvarnosti, ampak v 
tem, kako so podobni ukrepi delovali drugo po Evropi, saj mi smo zadnji, ki jih sprejemamo. Vse 
druge evropske države so takšne ali podobne ukrepe že sprejele, nekatere pred tremi nekatere 
pred dvema letoma. Nekatere lani, nekatere deloma to delajo tudi v tem času kot recimo ne 
vem Italija, ampak v glavnem so že skoz. Italija je danes tudi zapisala zlato fiskalno pravilo v 
ustavo. Grčija in Portugalska sta to naredili že prej. Ni slučajno, da so to države, ki najbolj hitijo. 
Skratka to so države, ki najbolj potrebujejo te pozitivne signale, da se bo cena njihovih kreditov 
znižala in mi smo v isti situaciji in zato vsak dan, ki ga tukaj zamudimo, stane milijone ali pa 
desetine milijone evrov, in tega se tisti, ki zavlačujejo, ne zavedajo. In če bo nekdo blokiral pač 
te rešitve, potem bo prevzel odgovornost za situacijo v katero bo Slovenija prišla, na posledice 
pa ne bo treba čakat dve leti ali pa en mandat, ali pa dva mandata, posledice bodo prišle še 
letos.  
 
VLADO VODUŠEK: Ampak omenili ste zlato pravilo. V kakšnem roku pričakujete, da bo to 
sprejeto oziroma ali mislite, da lahko dobite dvotretjinsko večino v parlamentu glede na zadnje 
glasovanje, kjer je pravzaprav 70 poslancev podprlo začetek spremembe ustave na tem 
področju? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne vem, v kakšnem roku lahko to naredimo, samo če 
bi mi včeraj spremenili ustavo, bi bil danes mednarodno finančni položaj Slovenije boljši in bi to 
pomenilo, da lahko mogoče katerega od teh ukrepov nekoliko omilimo. Dlje časa bo trajalo, da 
to sprejmemo, kasneje bomo poslal potrebne signale navzven in strožji in bolj restriktivni bodo 
ukrepi, ki jih bomo moral sprejemat. To je bom rekel zelo preprosta računica.  
 



 

VLADO VODUŠEK: Boste, mislim pa ste pa pripravljeni tvegat konflikt s sindikati tudi če bo 
prišlo do kakšne stavke, ki bo trajala dlje časa recimo, kaj jaz vem teden dni, mesec dni, v 
bistvu ste pripravljeni tudi na, iti do konca če tako rečem pri tem vztrajanju na teh varčevalnih 
ukrepih? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: No, prvič to niso varčevalni ukrepi, ker mi zmanjšujemo 
porabo na točkah, kjer denarja ni. Varčuješ takrat, če nekaj imaš, pa daš na stran to. Gre za 
ukrepe za uravnoteženje javnih financ, se pravi za uskladitev možnosti potreb z možnostmi, ki 
dejansko obstajajo. Kar se stavk tiče, nobena stavka ne bo nič rešila. Tudi ta, ki je bila danes, ni 
popolnoma nič spremenila situacije, k večjemu je povzročila škodo, ki se je niti ne da v celoti 
ugotovit, ker je na bom rekel 100 tisoče ljudi imelo težave v javnem sektorju, zaradi te stavke v 
javnem sektorju in če bi seštel vse to, bi prišli do desetine milijonov evrov, če bi upošteval tudi 
individualno škodo ljudi, ki so moral dopuste jemati in tako dalje.  
 
VLADO VODUŠEK: Ja škoda naj bi bila dva milijona te stavke, nekako je ocenjena na dva 
milijona.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zdaj to so vse poljubne številke. Nikoli se ne da naredit 
točnega izračuna. Ampak vsi vemo, da koristi ni bilo. Noben ne računa koristi, vsi računamo 
škodo po tej stavki in tudi po kakšni večji bi računal samo škodo. In če bodo sindikalni vodje še 
naprej uporabljal tak militaristični besednjak, ki in kurili množice, potem lahko pride seveda tudi 
do uničevanja premoženja, kar smo videli recimo v Grčiji, kar pa potem pomeni isto kot če 
Slovenija na svojih mejnih prehodih postavi gigant plakate na katerih napiše turisti bežite od 
Slovenije, vlagatelji bežite od Slovenije... 
 
VLADO VODUŠEK: In investitorji v bistvu... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: To je država, ki postaja podobna Grčiji.  
 
VLADO VODUŠEK: In investitorji.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, saj vlagatelji ali pa investitorji. To je isto. Torej, to bi 
bile posledice takšnega ravnanja in računam na to, da bo dovolj pameti in razuma, da se to ne 
bo zgodilo. Ni pa to možno izključiti, ampak treba je vedeti, da bo treba posledice plačati.  
 
VLADO VODUŠEK: Recimo če bi seveda sprejeli to zlato fiskalno pravilo, potem seveda bi, če 
bo prišlo do teh referendumov o ukrepih in o včerajšnjem interventnem zakonu, bi verjetno 
ustavno sodišče odločalo o tem in vprašanje če bi do teh referendumov prišlo. Zdaj če pa 
seveda zlato pravilo ne bo sprejeto, kar je verjetno kalkulacija nekaterih, da pač, da bodo 
zavlačevali s tem sprejemom, potem so pa, potem so pa ti referendumi zelo realni v bistvu? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja poglejte, te stvari niso v rokah vlade. Kaj bo odločilo 
ustavno sodišče, jaz ne vem, tudi ne želim špekulirati. Vem kakšen ustavni red imamo. Če zlato 
fiskalno pravilo pade, se pravi, če opozicija ne bo podprla predloga za spremembo ustave, 
čeprav je podprla začetek in bom rekel vsa čast, kljub razpravam, ki so bile takšne kakršne so 
bile, 70 poslancev je glasovalo za začetek postopka za spremembo ustave, kar pomeni, da pač 
zadostna količina v Državnem zboru obstaja in jaz upam, da bo ta postopek izpeljan do konca 
in čim prej. Če pa slučajno to pade, seveda to pomeni, da v skladu z našim ustavnim redom v 
tem mandatu ni možno ponovno začet postopka, kar pomeni, da bomo kršili pogodbo o 
stabilnosti, ki bo ratificirana še v letošnjem letu, tri države mislim, da so jo že in ko jih ratificira 
12, stopi v veljavo. Lahko se to zgodi praktično naslednji mesec in s tem se bo Slovenija 
popolnoma izolirala.  



 

S tem bi se Slovenija popolnoma izolirala v Evropi, bi priznala, da ni sposobna izvajati niti tistih 
pogodb, ki jih je sama podpisala, zagovarjala, predlagala tudi že v prejšnjem mandatu. To ni 
samo stvar te vlade, kar bi pomenilo samo še korak od prisilne uprave.  
 
VLADO VODUŠEK: Kdaj pričakujete, da bi, realno kdaj pričakujete, da bo to zlato fiskalno 
pravilo sprejeto oziroma kdaj bo spremenjena ustava po vaši oceni? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kot rečeno: čim prej. Če bi bilo včeraj, bi to že danes 
prinašalo koristi. Upam, da bo strokovna komisija čim prej pripravila tekst. Jaz sem povabil 
predsednike vseh parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin naslednji ponedeljek na 
pogovor o tem, kdaj narediti ta končni korak. Vlada bo predlagala seveda čim prej. Tukaj ni 
nobenih strokovnih neznank. Vsi vemo, zakaj gre. Nismo edini, ki to delamo. Treba je pogledai 
države, ki so to že naredile in videti kakšne koristi so imele. Skratka kakršnokoli zavlačevanje je 
zgolj politično motivirano. Stroka tukaj nima nikakršne vloge in škodimo s tem sami sebi. S tem 
se ne škodi vladi, se ne škodi vladni koaliciji, škodi se Sloveniji.  
 
VLADO VODUŠEK: To bo torej točka, tako rekoč točka preloma mislim v Sloveniji, mislim 
sprejem tega zlatega pravila. 
  
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, če zlato pravilo pade, potem pomeni, da v tem 
mandatu Slovenija ne bo mogla izpolniti te mednarodne obveznosti, kar bo bom rekel 
strmoglavilo naše bonitetne ocene in bog pomagaj Slovencem in slovenskemu gospodarstvu.  
 
VLADO VODUŠEK: Boste recimo predlagali na katerem od teh ukrepov vezali tudi zaupnico 
vladi, če bo, mislim na katerem...? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Če ti ukrepi ne gredo skozi, to seveda pomeni tudi, kar 
ste vprašali na začetku, globoko politično krizo, nekajkrat globljo, kot je bila tista v lanskem letu. 
S tem, da ni nobene garancije, da neke ponovne volitve prinesejo kakšen bolj jasen, boljši 
rezultat ali pa boljše možnosti ukrepanja, kar Slovenijo ponovno pripelje na isto točko kot v 
primeru, če blokiramo sprejem tega zlatega pravila, se pravi en korak do prepada.  
 
VLADO VODUŠEK: To se pravi neke tehnične vlade pa ni bilo možno že po teh volitvah 
oblikovat, recimo po takšni krizi recimo, če bi do nje prišlo, mislim če ne bo sprejeto to zlato 
fiskalno pravilo in če ti ukrepi ne bodo sprejeti?  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poglejte,imamo ene in druge možnosti. Imamo v 
Evropi v tem trenutku, v Evropski uniji, kjer smo tudi sami, poleg nas še 26 držav, 25 držav se je 
obnašalo razumno, se pravi ena, Grčija se je obnašala nerazumno in je strmoglavila v svojem 
razvoju nazaj v svojo zgodovino. Upa, da ravno tega najslabšega primera mi ne bomo 
posnemali Ni pa to izključeno.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj, če vprašam še malo, je to tudi nek strukturni konflikt, ki se je zgodil s 
tem javnim sektorjem, kaj se pravzaprav, zakaj tak ogorčen upor tega javnega sektorja, 
predvsem nekaterih njegovih delov? Ali gre tudi, ker pač očitajo vam, da pač da hočete sesut 
socialno državo, da se Slovenija strukturno spreminja po tem, v bistvu s temi ukrepi? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja na večino tega sem že prej poskušal odgovoriti 
ampak ko govorimo o javnem sektorju, je treba vedeti, da javni sektor je veliko stvari skupaj. 
Javni sektor seveda ni samo administracija. Javni sektor ima svoj storitveni del, ima svoj 
administrativni del za normalno funkcioniranje države in družbe. Potrebujemo vse. To ni nek 
parazit, ki bi zajedal naš razvoj in zdaj obračanje teh besed in raznorazne manipulacije v tej 
smeri s strani nekaterih sindikalnih gromovnikov, ne zaslužijo niti komentarja.  



 

V javnem sektorju je v tem trenutku na deset tisoče ljudi, ki trdo delajo, so tudi danes delal, saj v 
teh najbolj občutljivih dejavnostih, ni bilo nobenega problema. Recimo v bolnišnicah in tako 
dalje.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdravniki niso stavkali.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja seveda, samo če bi recimo zdravniki stavkal en 
teden, bi bil to, bom rekel zelo resen problem. Zdaj če šolniki stavkajo en teden, to ni brez 
škode, ampak imaš vsaj otroke, ki so veseli pa se morda to, da nadoknadit. Skratka so različne 
teže tega javnega sektorja, tudi ko gre za ta socialni konflikt. In tudi to drži, da veliko ljudi v 
javnem sektorju gara, ne samo dela, gara in dobi za to nizko plačo. Žal so tudi kategorije, ki 
dobijo relativno visoke plače in ne garajo, nič ne delajo ali pa delajo škodo. Danes smo slišali na 
desetine primerov, ko smo obiskali Omoško- ptujsko regijo, kako jih državna birokracija na 
številnih ministrstvih, zdaj leta ali pa mesece zafrkava pri bom rekel najbolj banalnih zadevah in 
če se kaj pritožijo, potem še dalj časa traja preden dobijo kakšno dovoljenje ali pa soglasje. 
Tako, da s tem, da tudi v administraciji so ljudje, ki garajo. Zdaj od kar je ta vlada, moram reči, 
da v velikem delu administracije pač ni osem urnega delavnika in tudi danes ni nihče stavkal, 
ker delamo pravzaprav tri stvari naenkrat, smo v trojnem pogonu. Ampak mi govorimo o tem, da 
velikost naše ekonomije, to kar mi ustvarimo teh 35 milijard evrov, kar je naš bruto domači 
proizvod, zdaj brez povečevanja že nekaj let, lahko prenese samo toliko režije. Bilo bi idealno, 
če bi imeli manjše skupine v razredih, pa več učiteljev, pa če bi imeli vsi večje plače, ampak 
tega ne moremo financirat in vsaj začasno je treba tudi tukaj nekatere pravice omejit. Smo pa 
skušal dejansko biti selektivni, socialni, ti ukrepi so daleč od tega, da bi rušili socialno državo. 
Marsikje je, bom rekel krepijo ali vzpostavljajo, uveden je cenzus, tako da ukrepi ne prizadenejo 
tistih z najnižjimi pokojninami, tistih z najnižjimi dohodki, tistih, ki so zdaj že na robu preživetja, 
globlje se posega samo v bom rekel zmanjšanje privilegijev, morda še premalo globoko, morda 
je tukaj še kakšna rezerva, bom pogledal, do sprejetja teh ukrepov pač so še možni premiki po 
horizontali, po vertikali pa toliko denarja manjka in toliko kot denarja je, toliko je lahko muzike.  
 
VLADO VODUŠEK: Govorili ste o neki posebni kasti znotraj tega, ali ste mislili samo znotraj 
celotnega javnega sektorja, ki pač preko družinskih povezav in drugačnih že desetletja je 
praktično odvisna od tega in finančno in drugače v javnem sektorju? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zdaj so se pojavili neki izračuni, kako naj bi ti ukrepi 
neko imaginarno družino prizadeli za ne vem koliko 10 tisoč evrov. To je možno samo, če ta 
družina 15 tisoč članov pa so vsi zaposleni v javnem sektorju. Ampak, zdaj ti izračuni, se 
običajno delajo tako, da se vzamejo ekstremni primeri, ki morda kje tudi obstajajo, ampak to 
seveda ne vpliva na realno oceno teh ukrepov v tem smislu ali so to socialni ali niso socialni.  
 
VLADO VODUŠEK: Zdaj, še to vprašanje, a si Slovenija lahko, mislim ima Slovenija lahko 
glede na to kar ste zdaj govorili, vse te atribute državnosti oziroma si lahko glede na velikost 
bruto domačega proizvoda, si lahko privošči vse te tako razkošne servise recimo, tako veliko 
policijo, tako veliko vojsko ali pa če hočemo nekaj drugega, če lahko, ali pa takšno zdravstvo 
razkošno v bistvu? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja najbrž nič od tega, kar ste zdaj našteli, ni razkošno. 
Bi se dali kakšni bolj razkošni primeri najti. Glavni problem, jaz ne bi šel v to, da pač poskušam 
locirati to razkošnost. Raje bi navedel en drug primer, ki je zelo značilen, govori pa o miselnosti 
v delu javnega sektorja ali pa hočete v administraciji. Ko smo pošiljali rebalans proračuna v 
Državni zbor, smo moral poslati tudi odlok o nakupih skratka vsak proračunski uporabnik mora 
poslati v Državni zbor svoj načrt nakupov, se pravi povečanja svojega stvarnega premičnega ali 
pa nepremičnega premoženja.   
 



 

Kljub temu, da je bilo administraciji zabičano, da v teh časih nihče ne more planirati nabave 
nepotrebnih stvari ali pa zadev ali pa predmetov, artiklov, ki jih lahko pogrešamo, ki niso nujni v 
tem času, da je treba varčevati, kljub temu recimo, da je ravno tisti teden po medijih krožila 
zgodba o famoznem nakupu Mercedesa, luksuznega avtomobila za Državni svet, smo vseeno s 
treh ministrstev dobili predloge o nakupu novih službenih avtomobilov, limuzin. Z enega 
ministrstva celo predlog za nakup petih limuzin. To niso podpisali ministri. Ministri niso vedeli za 
to. Pač nižji uradniki, so to kljub vsemu temu stanju in navodilom to vseeno »prešvercal« v ta 
odlok in ko smo šli na vladi potem čez ta gradiva, so nam stali lasje po konci in jaz sem seveda 
naročil potem, da se to popravi.  
 
Ampak naslednji dan smo dobili novo gradivo in pri dveh ministrstvih so bile limuzine še vedno 
zraven. Iz enega ministrstva je prišel celo zraven dopis, da vztrajajo pri nakupu petih luksuznih 
avtomobilov, ker pač ocenjujejo, da je to njihova potreba. Seveda spet ni bil podpisan minister 
ali pa državni sekretar, ampak nek nižji uradnik, ki je to ne glede na to, kaj je rekel minister, še 
vedno to poslal. Zdaj, ali nalašč ali zaradi nagajanja ali zato, ker, jaz se bojim, da zaradi neke 
trdo zakoreninjene miselnosti, da pač ni potrebno varčevati. Da bo šlo vse tako naprej, kot je šlo 
in da če se je doslej govorilo o krizi, ni se pa ravnalo, kot, da smo v krizi in v javnem sektorju se 
ni ravnalo kot, da smo v krizi, se bo tako dalo delat tudi še naprej. In jaz mislim, da je to naš 
največji problem, da se ne zavedamo tega. 
 
VLADO VODUŠEK: To se pravi miselnost oziroma administracije, ki... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja miselnost, ki je pač pogojena s tem, da 20 let nikoli 
ni šlo navzdol, nikoli se ni število zaposlenih zmanjšalo, nikoli ni bilo treba z manj ljudmi narediti 
več. Kvečjemu smo več naredili z več zaposlenimi ponekod. Bile so tudi častne izjeme, ampak 
na splošno se je vse samo širilo, samo nove agencije so nastajale, novi uradi, nove 
zaposlovanja. V času, ko je Slovenija popolnoma normalno funkcionirala, ko je že prevzela vse 
obveznosti kot država sredi 90. let, se je naš javni sektor povečal za 40 tisoč ljudi praktično, ne 
da bi prevzeli kakšne nove funkcije. Z vstopom v Evropsko unijo smo prevzeli nekaj novih 
funkcij, smo se pa nekaterih tudi znebili. Recimo na treh mejah nimamo več carine, ni tukaj 
deviznih inšpekcij, ni marsičesa, kar je prej bilo potrebno. Če smo na drugi strani moral okrepit 
recimo Schengensko mejo, pa nekatere druge institucije. Tako, da tukaj so neke meje. Za dober 
javni servis je seveda pomembno tudi število zaposlenih in kot že rečeno, marsikje bi bile 
storitve lahko boljše, če bi več ljudi opravljalo te storitve in bi bile čakalne vrste manjše in bi bili 
vsi zadovoljni. Ampak do tega lahko pridemo samo, če lahko to financiramo. Zdaj pa se 
moramo ustavit, racionalizirat javno porabo, okrepit gospodarstvo, pomagat, da bomo ponovno 
ustvarjal več dodane vrednosti in potem bomo lahko tudi te normative povečal, plače povečal, 
dopuste povečal če hočete, ampak bo to treba financirati iz tega, kar bomo ustvarili.  
 
VLADO VODUŠEK: Še eno stvar, zdaj omenili ste ukinitev Državnega sveta. Mislite, da to ne 
bo povzročilo nekega novega političnega konflikta v vrhu politične garniture? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poglejte, jaz mislim, da ta organ lahko pogrešamo. Če 
bi bili silno bogata država in bi se spraševali kot morda kje v Arabskem svetu kako denar 
potrošiti, potem te razprave ne bi bilo. Zdaj pa mislim, da je potrebna... 
 
VLADO VODUŠEK: In da je realno, da bo prišlo do tega.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: In postopek je začet, če bo zbranih dovolj glasov, bo 
ustava spremenjena in pač Slovenija je relativno majhna država, ne rabi enega parlamenta in 
še ene napol takšne institucije brez nekih realnih pristojnosti, s tem, da lahko vedno, če bomo 
Slovenijo decentraliziral, uvedli pokrajine, uvedemo tudi nek bom rekel pokrajinski svet, ki bi na 
nek način bil nek dodaten, neka dodatna varovalka pred preveliko centralizacijo države, ampak 
v tem trenutku pri pokrajinah še nismo na tej stopnji, da bi lahko računal na dvotretjinsko večino 



 

za sprejem potrebnih zakonov in se mi zdi, da pač ni realno, da bi preoblikoval državni svet v 
nek izbor pokrajin zaradi finančne situacije v kateri smo, pa mislim, da bi ta organ vsaj nekaj 
časa lahko mirno pogrešal.  
 
VLADO VODUŠEK: Jaz bi predlagal, če nam režija pokaže še rezultate glasovanja, in sicer: Ali 
podpirate stavko javnega sektorja? 8 % podpira, 92 ne. Zdaj to je zanimiv rezultat. Ampak 
mislite, da...  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, zelo podoben je sicer tako, bom rekel nagnjene v 
eno stran so bile tudi številne internetne ankete, ki sem jih prej ko smo se vozili s Ptuja, videl na 
različnih internetnih strani. Se pravi kljub temu, da se mi zdi, da so obiskovalci spletnih strani 
bolj iz javnega sektorja kot iz gospodarstva, nisem zasledil niti ene ankete, kjer bi večina 
podpirala to stavko, tako, da to, ta ocena sindikalnih voditeljev, ki je bila dana v javnosti, je po 
mojem mnenju propaganda. Jaz upam, da so sami naredili realno oceno in da se bodo v skladu 
s to realno oceno pripravljeni tudi realno pogajati.  
 
VLADO VODUŠEK: Dobro. Jaz mislim, da seveda lahko pričakujemo, da pač se ta konflikt 
preko takih protestov oziroma preko stavk ne bo nadaljeval in da bo vendarle prišlo do nekega 
pogajanja. Zdaj samo še za konec, mislim kje je tista točka pri teh pogajanjih, kjer bi pa, kje je 
zadnji limit pri katerem bi vlada bila pripravljena popustit, da bi pač se izognili vsem tem 
referendumom in vsem tem zadevam glede plač recimo, zmanjšanja plač v javnem sektorju? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zdaj, nesmiselno je govoriti samo o plačah, ker to je 
eden od 40, 50 ukrepov in... 
 
VLADO VODUŠEK: Dobro ja. Ampak najbolj so... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lahko govorimo na sploh. Zdaj cilj teh ukrepov je 
spravit proračunski primanjkljaj na po domače rečeno okroglo eno milijardo oziroma na 3 % 
bruto domačega proizvoda. Naslednje leto pa pod to mejo in potem naslednje leto praktično k 
uravnoteženemu proračunu in manevrski prostor edino v dogovoru, kar seveda pomeni, da če z 
vsemi socialnimi partnerji, brez izjem kakšnega večjega sindikata, dosežemo dogovor, da 
recimo del tega kar je predvideno, da naredimo letos, naredimo šele naslednje leto in je zaradi 
tega proračunski primanjkljaj morda za pol odstotne točke večji, ampak je zadaj nek trden 
sporazum, kjer se tudi sindikati obvežejo, da ne bo stavk, ne bodo povzročal škode s tem, da ne 
bodo blokiral teh odločitev z referendumskimi zahtevami in tako naprej, potem tukaj je 
manevrski prostor tam nekje za 0,5 % bruto domačega proizvoda letos in zato pač je potem 
manj je potem možno določene ukrepe zaostriti oziroma je možno to ostrino zmanjšat, bodisi, 
da se plače manj znižajo, bodisi, da ne vem je regres nekoliko višji. Ta manevrski prostor 
obstaja, ampak samo ta obstaja, noben drug. Bolj bo konflikt oster, večje bo tveganje, da bodo 
ti ukrepi dejansko obstali, večja bo verjetnost, da se bo ta scena ponovila jeseni, kajti ne pozabit 
mi sprejemamo rebalans proračuna za leto, ki že teče, septembra se bo začela razprava o 
proračunih za naslednji dve leti, kjer bo še vedno potrebno spravit skozi marsikakšen tako 
imenovani varčevalni ukrep in če bo že zdaj tole vse spravljeno skoz na nož, potem bo 
obstajala velika verjetnost, da se ta scena ponovi jeseni in to bo ponovno postavljanje teh 
gigant plakatov na naše meje s katerimi bomo odbijali tako tuje investitorje kot dražili denar, ki si 
ga bomo sposojal v tujini.  
 
VLADO VODUŠEK: Na kateri točki je pa mogoče če ste bili seznanjeni, na kateri točki pa so 
danes padla ta pogajanja v bistvu, ki so se začela ob štirih popoldne, to se pravi...?  
 
 
 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Včeraj in danes je bil na teh pogajanjih velik problem v 
tem seveda, da je na drugi strani veliko sindikatov javnega sektorja, ker javni sektor ni eno. 
Javni sektor pač so različne dejavnosti, so različni sindikati, več deset jih je in so različni 
interesi...  
 
VLADO VODUŠEK: Ki niso bili... 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Nekateri so stavkali, nekateri niso stavkali, nekateri bi 
pristali na takšno znižanje, drugi ne bi, drugi zahtevajo celo povečanje, nekateri so bolj za to, da 
se manj spremeni pri normativih, drugi pri bom rekel samem izplačilu plač. In je to velik 
problem, tako, da pogajalci so se danes razšli s pač nekim dogovorom ali pa predlogom vlade, 
da sindikati formulirajo svoje predloge...  
 
VLADO VODUŠEK: Pisne predloge. 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ...da dajo pisno, tako, da se bo dalo na tej podlagi 
realno delat. Jaz upam, da bodo naši pogajalci jutri te predloge dobil in da se bo resno delo 
nadaljevalo.  
 
VLADO VODUŠEK: Samo še to, kdaj pa računate, da bo konec teh pogajanj oziroma, kdaj bo 
padla zastavica okrog...? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Tehnično zastavica pade z zadnjim dnem, ko bo glede 
na proceduro v Državnem zboru še možno spreminjati zakonodajo, se pravi je še kakšen teden, 
deset dni časa in upam, da se bo do takrat čim več stvari dogovorilo oziroma, da bo doseženo 
vsaj neko načelno soglasje. V tem smislu, da tudi če se ne strinjamo o vseh detajlih, da se 
strinjamo vsaj v tem, da so nekje ukrepi v tem obsegu potrebni.  
 
VLADO VODUŠEK: In da ne bodo šli z referendumi.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, če bo vsaj do takšnega načelnega soglasja ali pa 
situacije blizu soglasja prišlo, potem bo tukaj nekaj optimizma tudi za naprej. Sicer pa tudi, če 
spravimo to zdaj skoz, čez proceduro in če se bo vse z enako ostrino in na nož nadaljevalo 
jeseni, se mi zdi, da gremo proti grškemu scenariju. 
 
VLADO VODUŠEK: Dobro. Jaz vendarle predlagam, da ostanemo pri tem optimizmu. Jaz se 
vam zahvaljujem za nocojšnji pogovor. Vam spoštovane gledalke in gledalci pa hvala za 
pozornost in lahko noč. 
 


