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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Lep pozdrav vsem skupaj. Danes se že cel dan 

veselimo obiska predsednika Evropskega sveta gospoda Van Rompuya. Na pogovorih, ki smo 

jih imeli, smo obravnavali teme, vezane na položaj v Evropski uniji, gospodarski in politični.  

Gospodu predsedniku smo predstavili napore, ki jih v Sloveniji vlagamo v to, da čim prej 

izidemo iz krize in zaženemo ponovno rast, pogovarjala pa sva se tudi o nekaterih prihodnjih 

konkretnih nalogah, ki nas skupaj čakajo v Evropski uniji in tudi o položaju v regiji Zahodnega 

Balkana. V zvezi s prvo temo, bi se želel gospodu predsedniku Evropskega sveta javno 

zahvaliti za modro vodenje in usklajevanje evropskih politik in ukrepov v času, ko se evropska 

ladja giblje po precej razburkanem morju. Tudi zaradi tega modrega vodenja in usklajevanja je 

Evropa v zadnjih letih krize sprejela številne ukrepe, ki v večini držav dajo rezultate in ki so 

pripeljali tudi do tega, da ima Evropska unija jasen pogled na to, kako iziti iz krize in da imajo že 

velikokrat potrjeni in sprejeti programi v zvezi z rastjo in ustvarjanjem novih delovnih mest, tudi v 

teh časih prioriteto. 

 

Kar se tiče položaja v regiji, smo bili zelo veseli tega prizadevanja tudi s strani gospoda 

predsednika Van Rompuya, da širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana ostaja na 

dnevnem redu, tudi v teh časih, ko se vsi ukvarjamo s finančno in gospodarsko krizo in da na 

prihodnjih srečanjih Evropskega vrha čaka tudi obravnava te teme in teh vprašanj. Kar se tiče 

Slovenije, je že vrsto let podpornik širitve na države Zahodnega Balkana in upamo, da bomo v 

prihodnjih letih te procese pripeljali naprej in nekatere tudi zaključili.  

 

Gospodu predsedniku smo predstavili tudi načrte, ki jih ima Slovenija za izhod iz krize in načrte 

in ukrepe, ki jih sprejemamo zato, da nadoknadimo znatno zamudo iz preteklih let. Predstavili 

smo mu dialog med vlado in socialnimi partnerji, rezultate tega dialoga in načrte v zvezi s 

pogajanji za vpis ključnih reformnih korakov v socialni sporazum, Veseli mi, da je ravno danes 

lansirana naslednja faza dialoga s socialnimi partnerji. Predstavili smo načrte za strukturne 

reforme, ki jih je Slovenija dala Evropski komisiji v program reform. Naše zavedanje je, da je 

tukaj absolutna povezava med konsolidacijo javnih financ in uravnoteženjem proračunov s 

strukturnimi reformami, investicijami, gospodarsko rastjo in ustvarjanjem novih delovnih mest. 

Ta veriga je med seboj močno povezana. Če en od členov manjka, potem ni rezultatov. 

Slovenija tako kot tudi evropska paradigma okoli te verige rasti in delovnih mest gradi bistvene 

ukrepe za izhod Slovenije iz krize. 

 

Glede na to, da kot predstavniki domače slovenske javnosti veste, da je Slovenija v sredini teh 

naporov, da to prvo fazo ukrepov za izhod iz krize pripeljemo v realizacijo, smo bili še posebej 

veseli podpore gospoda predsednika tem ukrepom v govoru, ki ga je imel v Državnem zboru. 

Mislim, da vsi skupaj potrebujemo nekoliko spodbude. Tudi slovenski parlament, ki je pred tem, 

da zaključi zadnji korak pri implementaciji zlatega fiskalnega pravila oziroma pri spremembi 



 

ustave in vpisu naše zaveze o uravnoteženih javnih financah v najvišji pravni akt v tej državi. Še 

enkrat hvala za te spodbude. Toliko. Hvala lepa.   

 


