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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Gospodarska in finančna situacija v Sloveniji in tudi 
evro-območju in Evropski uniji je resna povsod. Slovenija ni edina, ki je prisiljena v izvajanje 
reform in v sprejemanje ukrepov za izhod iz krize. Luksemburg je mnogo bogatejša država od 
Slovenije, pa prav tako sprejema ukrepe za racionalizacijo in reformo javnega sektorja in 
številne druge ukrepe, ki državo delajo odporno na udarce krize. Slovenija je marsikaj v zadnjih 
letih zamudila, zato je danes pred pomembnimi koraki, ki jih mora delati v krajšem času. 
Nadaljevati moramo z zmanjševanjem proračunskega primanjkljaja in vlada je odločena, da te 
korake naredi s predlogi proračunov za leti 2013 in 2014.  
 
Kratkoročna priorieta oziroma najpomembnejši kratkoročni ukrep za izhod iz krize in ponoven 
zagon rasti je stabilizacija bančnega sektorja. Tudi tukaj bo vladna koalicija še ta in naslednji 
mesec sprejela vse potrebne ukrepe, da se ta proces začne. Tretji tak korak sta prilagoditvi 
oziroma strukturne reforme na področju trga dela in pokojninskega sistema. Tudi tukaj je vlada 
predlagala ukrepe, pogajamo se s socialnimi partnerji in tudi z opozicijo in tudi ta dva strukturna 
ukrepa bosta v skladu z našim načrtom sprejeta in uveljavljena do začetka naslednjega leta.  
 
Vesel sem, da sem danes dobil tudi podporo predsednika vlade države, ki ima dolgoletne 
izkušnje pri spopadanju z različnimi problemi in tudi človeka, ki je na čelu evro-skupine. 
Slovenija je del evropske monetarne unije, je del evro-sistema. Tudi Slovenija je odgovorna za 
stabilnost tega sistema, ne glede na to, da predstavlja v finančnem smislu njegov relativno 
zanemarljiv del, vendar je samostojna država, država članica evropske monetarne unije in 
zaradi tega je potrebno nekatere korake narediti tudi z zavedanjem te skupne odgovornosti. 
 
 


