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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lep pozdrav vsem skupaj. Danes je tukaj v Mariboru 
potekalo drugo delovno srečanje z gospodom Milanovićem, predsednikom Vlade Republike 
Hrvaške. Gre za srečanje predsednikov dveh vlad, ki sta relativno novi in ki imata obe željo, da 
sodelovanje med državama poteka v prijateljskem ozračju in da v tem ozračju rešujemo tudi še 
nekaj odprtih vprašanj, ki še obstajajo. Želel bi se na začetku zahvaliti tudi županu Mestne 
občine Maribor gospodu Kanglerju  in vodstvu Pokrajinskega muzeja, da gostijo to srečanje.  
 
Kot že rečeno, so odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško dobri. Še posebej smo 
veseli, da je tudi gospodarsko sodelovanje v teh kriznih časih naraslo, kar pomeni, da obstaja 
možnost resne sinergije na tem področju tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah in to je v tem 
trenutku izjemno pomembna stvar. Republika Hrvaška je za Slovenijo 5. najpomembnejša 
gospodarska partnerica, blagovna menjava je kljub krizi lani presegla dve milijardi evrov, kar je 
neka pomembna meja in tukaj je vrsta vprašanj s področja energetike, infrastrukture, zaščite 
okolja, katerih reševanje je bilo, je, in bo tudi v prihodnje v skupnem interesu.  
 
Z vstopanjem Hrvaške v Evropsko unijo se odpirajo dodate možnosti pri produktivni uporabi, 
sicer temu napačno rečemo, črpanja evropskih sredstev. Smo na začetku pogajanj za novo 
finančno perspektivo. Tako Slovenija kot Hrvaška na teh pogajanjih računata na znatna 
kohezijska sredstva, ki, Slovenija že ima to izkušnjo, lahko pomembno prispevajo k hitrejšemu 
gospodarskemu in siceršnjemu razvoju države.  
 
Hrvaška vlada je že imenovala hrvaški del mešane komisije, ki je predvidena, tudi po prvih 
pogovorih takoj po imenovanju naše vlade med ministroma za zunanje zadeve Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške, skratka, ta komisija je predvidena za obravnavo in reševanje 
nekaterih odprtih vprašanj v zvezi s stanjem na področju energetike, infrastrukture in zaščite 
okolja ter drugje, kjer ta vprašanja obstajajo. Slovenska vlada bo v kratkem imenovala svoj del 
in računamo, da se bo ta komisija sestala še pred poletjem. 
 
Z vstopanjem Hrvaške v Evropsko unijo se odpirajo tudi številne možnosti, ki doslej niso 
obstajale, na področju intenzivnega sodelovanja, tudi investicij, ko gre za izgradnjo 
infrastrukture. Vse to so teme, o katerih se bo potrebno v prihodnjih mesecih in letih intenzivno 
pogovarjati. Kot veste, je v zadnjem času prihajalo do nekaterih vprašanj, ali na novo odprtih 
vprašanj, vezanih na vprašanje obdobja, ko sta tako Slovenija kot Hrvaška, še bili del skupne 
države, mislim na bivšo Jugoslavijo. Iz tistega obdobja ostajajo nekatera nerešena vprašanja. 
Del teh vprašanj skušamo reševati v okviru pogajanj na podlagi sporazuma o nasledstvu 
oziroma sukcesiji, del teh vprašanj pa, tudi, ko gre za Slovenijo in Hrvaško, skušamo reševati v 
dobro obeh držav in državljanov teh držav, ki so prizadeti tudi bilateralno.  
 
 



 

Ko gre za vprašanje nekdanje podružnice Ljubljanske banke oziroma morebitnih groženj, ki iz 
tega naslova sledijo bilancam Nove ljubljanske banke, smo bili veseli zagotovila predsednika 
hrvaške vlade, da na tem področju vse ostaja tako kot je bilo dogovorjeno v času, ko je Hrvaška 
zapirala poglavja za vstop v Evropsko unijo, tudi poglavje številka 4, da se tukaj ni nič 
spremenilo. Tudi z naše strani smo dejali, da nova vlada spoštuje vse obveze, ki jih je dala 
prejšnja vlada ali slovenski parlament, vezane na vprašanje reševanja meje in ostalih zadev. 
Enako stališče je za vsa ta vprašanja v tem pogovoru izrazil tudi kolega, gospod Milanović, 
predsednik hrvaške vlade. Takšno stališče z obeh strani na vsebinski ravni po našem mnenju 
rešuje vse tisto, kar se je v zadnjem času pojavljalo kot odprto vprašanje. V kolikor se bo v zvezi 
s tem pojavilo še kakšno vprašanje na tehnični ravni, ga bomo skušali brez velike pompa 
reševati v stikih med zunanjima ministroma oziroma ministrico in ministrom in ko gre za ostala 
tehnična vprašanja tudi na sejah te mešane komisije, ki, kot sem dejal, naj bi se sestala že pred 
poletjem.  
 
Mi smo ponovili stališče Slovenije, ki je že od samega začetka, ko sta tako Slovenija kot 
Hrvaška tudi s podporo večinskega javnega mnenja najavili svoj interes za vključevanje v 
članstvo k Evropski uniji, dejali, da je slovenski strateški interes, da se Evropska unija širi tudi 
na Hrvaško in druge države v regiji in države Zahodnega Balkana in da je to na nek način tudi 
podpora edini strategiji, ki jo ima Evropska unija za ta del Evrope, gre za širitveno strategijo.  
 
V strateškem interesu obeh držav je krepitev, širitev Evropske unije. Tudi v strateškem interesu 
Slovenije - nenazadnje zaradi podatkov, ki sem jih prej navajal o krepitvi gospodarskega in 
siceršnjega sodelovanja je, da Hrvaška čim prej postane članica Evropske unije in tudi drugih 
evropskih integracij, mislim na Schengensko območje in na evro-območje, seveda če bo in 
kadar bo Hrvaška to želela in tudi izpolnila te pogoje. Zelo pomembno je, da se držimo danih 
dogovorov in zavez in kot že rečeno, ta potrditev takšnega stališča je po mojem mnenju tudi 
nekaj, kar zapira večino teh dilem, ki so se v zadnjem času pojavile v javnosti, vezano na 
nekdanje varčevalce Ljubljanske banke. Toliko zaenkrat. Spoštovani gospod predsednik, 
iskrena dobrodošlica tukaj v Mariboru.  
 
NOVINAR NOVA TV:  Vprašanje, povezano z Ljubljansko banko. Ali pomeni, da je Slovenija, če 
se izrazim nekoliko grobo, do Hrvaške v tem primeru zavzela politično oceno, da če se Hrvaška 
ne vrne na stare pozicije, da ne bo slovenske ratifikacije in je Hrvaška zato pri tem vprašanju 
odstopila od svoje namere? In še, vaši predhodniki so na specifičen način skušali gojiti odnose 
med državama, kako mislite vidva voditi to sodelovanje med državama? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej mislim, da ni nobenega dvoma, da bo to 
sodelovanje z obeh strani motivirano z interesi državljank in državljanov obeh držav. V  
skupnem interesu državljank in državljanov obeh držav in seveda tudi obeh vlad je, da je 
sodelovanje čim boljše, od konfliktov nihče nima nič.  Kar se tiče prvega dela vprašanja, 
mislim,d a je bilo vse povedano. Tako novo slovensko vlado kot novo hrvaško vlado veže tisto, 
kar je bilo v demokratični proceduri doslej zagotovljeno, podpisano, obljubljeno ali izpogajano v 
prejšnjem mandate in uporaba kakšnih težjih besed v zvezi s tem nima smsila.  
 
SANDRA BRANKOVI Č (RADIO SLOVENIJA):  Kdaj pričakujete ratifikacijo hrvaškega 
pristopnega sporazuma za Evropsko unijo v Državnem zboru. Kot je razumeti ste dobili s strani 
hrvaške vlade  neka zagotovila in ni pričakovati zapletov zaradi vprašanja hrvaških varčevalcev 
pri ratifikaciji.  
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: V bistvu ste na svoje vprašanje že sami odgovorili, 
mislim na ta drugi del. Kar se tiče prvega dela pa, Slovenija seveda ne more biti prva, ki bo 
ratificirala to pogodbo, ker je nekaj držav to že storilo. Prepričani smo, da ne bo nič takšnega 
prišlo vmes, da bi bili zadnji, tako da računamo, da bo ta postopek stekel in bo tudi zaključen v 
tem roku, ki je bil pač določen v sklepih Evropskega sveta oziroma v roku, ki je izražen kot 



 

pričakovanje v sklepih Evropskega sveta, se pravi do začetka druge polovice naslednjega leta. 
Vse ratifikacije v tem času so enako vredne, enake teže, nič ne vplivajo na hitrost. Gre za to, da 
se v tem roku formalni postopek zaključi. Sicer pa Hrvaška de facto že sodeluje pri delu 
evropskih institucij. Tudi s kolegom Milanovićem skupaj sediva na Evropskem svetu, Hrvaška je 
že vključena v vse oblike odločanja, brez sicer formalne moči glasovanja, ampak na tej ravni se 
nikoli ne glasuje, stvari se v Evropski uniji usklajujejo.      
 
NOVINAR DAMIR SMRTIĆ (HRT): Zunanja ministra obeh držav sta napovedala skupno sejo 
vlade obeh držav. Bo do tega srečanja prišlo pred poletjem? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kar se timinga tiče, je to še vedno možno, vendar je bil 
hkrati tudi dogovor, da se najprej ustanovi ta mešana komisija, ki se sestane mislim da v 
Ljubljani  in kot že rečeno, bo do tega kmalu prišlo, glede na to,da je hrvaška vlada že 
imenovala svoje del, slovenska vlada pa bo to storila v roku naslednjih 10 dni.  Tudi mislim, da 
je popolnoma jasno, da ne želimo zgolj nekega dogodka, ki bi naredil delo vam, ampak želimo 
na takšnem srečanju imeti tudi nekaj vsebine. Kot že rečeno, obe vladi sta novi, oboji rešujemo 
številne težke probleme doma. Priprava takšne seje, terja določen čas in določeno investicijo 
naporov in kot že rečeno, zato, da to ne bi bil zgolj dogodek za medije, mora svoje delo najprej 
opraviti ta komisija. 
 
VESNA PUŠNIK BREZOVNIK (STA):  Obe vladi sta na približno 100 dneh vladanja, obe sta 
prevzeli vladanje od nasprotne politične opcije, kako oba premirja ocenjujeta začetek mandata, 
kateri so bili največji, izzivi dosežki? 
 
PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Mene ste nekoliko presenetili s tem vprašanjem, ker 
sem prvič pomislil, da obstaja neka teoretična meja stotih dni, ki v praksi tako ali tako nič ne 
pomeni. Teh 100 dni v Sloveniji je bilo bolj podobnih zadnjim stotim dnevom pred volitvami kot 
pa prvim 100 dnevom po oblikovanju nove vlade. Vlada je bila soočena s številni problemi, ki 
smo jih skušali reševati vsak dan, je bilo polno teh stvari. Slovenska vlada ni imela časa, da se 
100 dni uvaja. Kot sami veste, smo v tem času zaključili pogajanja in tudi uspešno v parlamentu 
sprejeli rebalans proračuna, ki sploh omogoča Sloveniji, da normalno funkcionira v letošnjem 
letu, ker smo podedovali proračun, kjer je bila razlika med pričakovanimi prihodki in odhodki več 
kot dvajset odstotna in enostavno na tej podlagi nismo mogli funkcionirati. Če že govorimo o 
uspehu, mislim, da je verjetno, če bo na tem obstalo in če ne bo rušenje tega paketa zakonov z 
raznimi proceduralnimi zapleti in postopki daleč največji uspeh za državo v teh stotih dneh nek 
premik v miselnosti in spoznanju, da je nekaj potrebno storiti in rezultat tega premika v 
miselnosti je tudi večja fleksibilnost vseh socialnih partnerjev. Z večino njih smo dosegli 
sporazum, kar seveda omogoča, da z večjim optimizmom nadaljujemo pogajanja za nov 
socialni sporazum, ki naj bi omogočal, da Slovenija dokončno izide iz krize. Kar je bilo storjeno 
v preteklem tednu v slovenskem parlamentu je zgolj prvi korak in sam po sebi to dolgoročno ne 
bo ne vem kakšen uspeh, razen pod pogojem, da je ta premik v miselnosti dejansko omogoči, 
da naredimo tudi naslednje korake. 
 
 
 
 
 
 
 


