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Magnetogram ni avtoriziran! 

 

MAGNETOGRAM 

IZJAVE PREDSEDNIKA VLADE RS JANEZA JANŠE  

PO SREČANJU VLADE RS S POSLANCI IN POSLANKAMI VLADNE KOALICIJE  

Ljubljana, 6. maj 2012 

 

 

 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lep dober večer vsem skupaj. Vrh vladne koalicije je 

danes dokončno uskladil stališča glede zakona o uravnoteženju javnih financ in rebalansu 

proračuna. V skladu s temi uskladitvami bodo poslanke in poslanci strank vladne koalicije tudi 

odločali na sejah delovnih teles in na plenarni seji Državnega zbora tekom tega tedna. To bo 

eno najpomembnejših odločanj v zgodovini slovenske države in zaradi tega je bila debata tudi 

nekoliko daljša in izjemno resna. Kot veste, še vedno obstaja nekaj ne ravno velikih možnosti 

za uskladitev nekaterih ukrepov s sindikalnimi partnerji oziroma predvsem s sindikalno stranjo. 

Do določenih zbližanj je v času dolgih pogajanj prišlo, vendar pa je še veliko razlik. Realna 

ocena je, da še vedno obstaja nekaj možnosti za dogovor, vendar so te majhne. Se je pa 

vladna koalicija in vlada pripravljena pogajati in pogovarjati do zadnje minute, ko bo potrebno 

odločati. Toliko na kratko. Če je kakšno vprašanje, prosim. 

 

TADEJA VRTOVEC (STA): Glede dopolnil vladne koalicije, pravite da ste se uskladili. V 

preteklosti je bilo veliko predlogov posameznih strank. Gospod Erjavec je prej omenil regres 

upokojencev, na drugi strani Nova Slovenija in SLS glede družinske politike. So ti milejši ukrepi 

že vključeni v vaš dogovor koalicije? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Koalicija je v popolnosti usklajena. Gre za večje število 

podrobnosti, zato vanje ne bi zahajal. Nekateri amandmaji so tako ali tako že vloženi in jih 

poznate oziroma jih boste dobili jutri, drugi še bodo. Tako da, jutri bo vse jasno. 

 

TADEJA VRTOVEC (STA): Do kdaj je torej še možno vlagati dopolnila, še na seji v četrtek, k 

tema dvema zakonoma, ali je to jutri ta rok?  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Splošni formalni rok za vlaganje dopolnil se izteče jutri 

s sejo matičnega delovnega telesa, vendar pa potem obstaja dodatni rok za vlaganje 

amandmajev na tiste člene zakona, ki bodo odprti. Glede na to, da je vloženih veliko 

amandmajev oziroma da sta koalicija in opozicija vložili amandmaje na praktično vse člene, to 

pomeni, da bo ta rok do plenarne seje oziroma do odločanja za večino amandmajev. Ne morem 

trditi sto odstotno za vse, mislim pa, da bodo vsi pomembni členi odprti. Nekaj teoretičnih 

možnosti za nadaljnja dogovarjanja je, ampak, kot že rečeno - vse stvari so bile na mizi tekom 

teh dolgih 150 ur pogajanj, vse stvari so jasne. Izračuni in preračuni so bili narejeni večkrat. 

Tam, kjer ni bilo možno doseči dogovora doslej, ga bo zelo težko tudi v prihodnjih dneh, četudi 

bi to trajalo še dolgo časa. Zato je koalicija danes tudi zelo soglasno sprejela stališče, da roki so 

takšni, kot so, v okviru teh rokov je še nekaj možnega časa za možen dogovor v finišu teh 

podaljškov. Za kakršna koli odlaganja sej, bodisi delovnih teles, bodisi plenarne seje državnega 

zbora pa ni časa. 


