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EDI PUCER :Dober večer. Pred nami so ključni tedni za Slovenijo, od katerih bo odvisno, ali se 
bo naša država iz likvidnostnih težav izvlekla sama, ali bomo morali tudi mi zaprositi za 
mednarodno pomoč. Vlada je na mizo dala reforme, ki jih moramo hitro sprejeti, čeprav 
razdvajajo ljudi. In ob tem vse kaže, da bodo prihodnje leto potrebni dodatni rezi v javni sektor, 
vključno z odpuščanjem, kar je že sprožilo val ogorčenja med sindikati. O tem s predsednikom 
vlade, Janezom Janšo. Dober večer, gospod predsednik. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Dober večer. 

 
EDI PUCER: Ta teden smo slišali različne ocene ekonomistov o tem, v kakšnem stanju je 
Slovenija ta trenutek. Eni pravijo, ni tako hudo, drugi pravijo, situacija je smrtno resna. Kakšna 
je situacija, gospod predsednik? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Situacija je težka oziroma težja, kot je bila pred 
enim letom. In lažja, kot bo čez eno leto, če ne bomo nič naredili. Slovenija je od začetka krize v 
letu 2009 v upadanju in to padanje še vedno zaustavljamo. Ni mogoče iz prostega padanja 
preiti v rast. 
 
EDI PUCER: Prav gotovo. No, prejšnji mesec ste dejali, ta izjava je dvignila veliko prahu, da 
nam bo oktobra grozila nelikvidnost, če ne bomo uspeli prodati obveznic onkraj luže v Ameriki. 
Oktober bo čez dober teden dni. Kako kaže s temi obveznicami? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Kljub temu, da smo z zakonom o uravnoteženju 
javnih financ zmanjšali proračunski primanjkljaj za polovico, se mora Slovenija v letošnjem letu 
še vedno zadolževati. Se pravi, tudi letos bomo porabili več, porabljamo več kot zberemo, kot 
ustvarimo, kar pomeni, da moramo ta denar dobiti na mednarodnih trgih, se pravi, da nam mora 
to nekdo posoditi oziroma, kot ste rekli, prodati moramo obveznice. Obveznice od neke države 
bodo šle naprodaj, se pravi, se jih bo pokupilo, v primeru, če bodo tisti, ki bodo kupili, verjeli, da 
bo tista država ta denar sposobna vračati. Slovenija je od tega padca bonitetnih ocen avgusta 
dala nekaj zelo jasnih signalov, zaradi katerih se je naš položaj izboljšal, od tega, kaj bo Državni 
zbor naslednji teden sprejel, gre predvsem za kratkoročno najpomembnejši zakon o stabilizaciji 
bančnega sistema pa tudi za zakon o upravljanju državnega premoženja, se pravi od teh dveh 
odločitev bo v veliki meri odvisno, ali se bo naš položaj še toliko izboljšal, da oktobra s tem ne 
bo problemov. Je pa bilo v tem vmesnem času tudi nekaj ukrepov Evropske centralne banke pa 
napoved Evropske komisije, Evropski bančni uniji, ki so tudi ugodno vplivali na te razmere na 
finančnih trgih. 
 
EDI PUCER: No, rekli ste, prihodnji teden bo parlament v glasovanje o sanaciji bank, če lahko 
rečemo, in o tem upravljanju finančnega premoženja, na mizo pa ste postavili tudi druge 
reforme, pokojninska reforma, reforma trga dela, izhodišča za proračun 2013/2014. Tu gre vse 
za nujne ukrepe, vi ste rekli, da so nujni, tudi tujina pravi, brez tega ne bo nič. In če začneva kar 
mogoče pri tem, pri zadnjem, izhodiščih za proračun, ki so dvignila največ prahu. Napovedana 
so že odpuščanja. Lahko poveste malo bolj določno, kot minister Pličanič, kje boste odpuščali, 



 

koliko ljudi? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Tega, v tej fazi, ko je vlada sprejela šele izhodišča, 
pa tudi potem, če bo sprejet proračun, vlada ne bo mogla povedati, ker proračun samo določi 
razporeditev odhodkov, med drugim tudi višino sredstev oziroma denarja mase za plače. In od 
tega, kolikšna bodo ta sredstva, bo tudi odvisno, kolikšne bodo plače v javnem sektorju oziroma 
v tistih delih sistema, ki se financira iz državnega proračuna in koliko ljudi bo lahko zaposlenih. 
Trendi pa so pač takšni, da je v teh časih krize od leta 2008 naprej padala zaposlenost v 
gospodarstvu, danes v Sloveniji v gospodarstvu dela 150.000 ljudi manj, kot jih je delalo pred 
tremi leti in pol, in veste, kolikšna številka je to. Hkrati pa se je tudi v kriznih časih povečevala 
zaposlenost v javnem sektorju. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi imeli gospodarsko rast in če bi 
to lahko plačali. Število zaposlenih v celotnem javnem sektorju v Sloveniji v primerjavi z 
razvitimi državami ni drastično veliko. 160.000 zaposlenih v javnem sektorju in dva milijona 
prebivalcev bi bilo lahko kazalec nekega visokega standarda, če bi to lahko financiralo, vendar 
je dejstvo, da denarja zmanjkuje in da ima recimo Hrvaška, s katero se Slovenci se neradi 
primerjamo, štiri milijone in pol prebivalcev, ima v javnem sektorju zaposlenih 170.000 ljudi, se 
pravi samo 10.000 manj. 
 
EDI PUCER: No, tam se govori o rezu 20.000 in neke ocene vendarle verjetno obstajajo tudi pri 
nas. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Ja, čeprav je njihov javni sektor pol manjši od 
našega in bodo kljub temu morali v to posegati. Koliko bomo mi morali v to posegati, bo odvisno 
od tega, kakšne bodo te dokončne številke, jasno pa je, da rezerv v investicijskih sredstvih na 
ostalih proračunskih postavkah, kjer se je drastično pobiralo zadnja tri leta, kljub temu, da smo 
se zadolževali, praktično ni več. Poseči bo treba tudi v to postavko, kar pa e seveda možno, 
tam je možno poiskati dodatne rezerve tudi pri drugih stroških dela, ne izključno v odpuščanju. 
Zdaj pa je odvisno od sistema do sistema, od podsistema do podsistema so deli javnega 
sektorja, kjer je število zaposlenih mogoče celo premajhno in seveda so deli javnega sektorja, 
kjer je to število bistveno višje, kot pa je bilo pred recimo desetimi leti, ko so stvari ravno tako 
funkcionirale. 
 
EDI PUCER: To je šolstvo … 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Ja, mogoče, čeprav je tako, ko se dvigajo 
standardi, ko država napreduje, ko se pač ustvari, je normalno, da tudi javni sektor raste. 
Ampak takrat, ko pa gredo stvari navzdol, pa se mora tudi javni sektor temu prilagajati. Saj ti 
grafi zadnjih let zelo nazorno kažejo, kje smo. 
 
EDI PUCER: Sindikati pravijo, če bodo odpuščanja, bodo reforme ogrožene, se ne bomo 
pogovarjali o tem. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: To smo že velikokrat slišali. Če uporabimo takšne 
formule, lahko tudi rečemo, da če ne bomo še naprej stabilizirali javnih financ, potem tudi 
reforme ne bodo pomagale, ne bo nobene rasti, na koncu ne bo denarja. Bo itak prišlo do 
odpuščanja. Poglejte, slovensko gospodarstvo, ki je izgubilo 150.000 delovnih mest, se je v 
veliki meri krizi prilagodilo. Prideš v podjetje, vlada vsak mesec obišče eno regijo in obiščemo 
tudi številne gospodarske subjekte, in povsod slišimo iste zgodbe. Na začetku krize so znižali 
plače za 20, 30 procentov, ponekod so morali tudi odpuščati zato, da so to preživeli, ampak tisti, 
ki so to naredili pred tremi leti, danes ponovno zaposlujejo in dvigajo plače. Tisti, ki pa tega niso 
naredili, so pa v stečaju. 
 
EDI PUCER: Torej tudi javni sektor bo moral pojesti to grenko pilulo. Ampak poglejte, ko 
govorimo o odpuščanjih, padejo tudi obtožbe na račun vaše stranke. Po eni strani napovedujete 
odpuščanja, po drugi strani vam očitajo nepotizem, klientelizem celo, včeraj smo poročali o tem, 
da je vlada zaposlila sina generalnega sekretarja Boža Predariča oziroma poslanska skupina 
SDS, pred tem so že časopisi poročali o drugih podobnih primerih, vaša hči in sin Jožeta Tanka 
sta se zaposlila v državnem podjetju Plinovodi, v svojem kabinetu ste zaposlili hčer evropske 
poslanke Zofije Mazej Kukovič, ki je potem zaposlila partnerico vašega sina, na Ministrstvu za 
infrastrukturo je na novo zaposlena soproga prvega piarovca vaše stranke Jerneja Pavlina. 
Težko je, ne, s takšnim zgledom? 



 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Slika, ki ste jo zdaj predstavili, je bistveno 
drugačna, če ob tem še poveste, da so to zaposlitve za določen čas. Se pravi, vse te kabinetne 
zaposlitve veljajo toliko časa, dokler je vlada oziroma dokler ima minister mandat. In od takrat 
naprej teh služb ne bo več. 
 
EDI PUCER: Ne bo stare prakse. Do zdaj je bil tako, da se je … 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Ne, ni bilo vedno tako. So bili posamični primeri, ko 
se je to spreminjalo v zaposlitve za nedoločen čas, zdaj pa so časi takšni, da to ne bo šlo. 
 
EDI PUCER: No, sindikati pa tudi … Ja … 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Vsak, predsednik vlade, minister, ki nastopi svoj 
mandat, si je moral sestaviti neko ekipo, da je lahko normalno delal, saj drugače – če bi bile 
prejšnje ekipe v redu, potem ne bi imeli predčasnih volitev. 
 
EDI PUCER: Ja, ampak poslanska skupina SDS je zaposlila človeka, ki je po izobrazbi tehnik. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Stranke dobivajo dotacije iz proračuna, del tega 
denarja gre za funkcioniranje poslanske skupine, gre za delovanje stranke in gospod Gašper 
Predalič je bil bistveno prej zaposlen v Slovenski demokratski stranki, kot pa je postal njegov 
oče generalni sekretar vlade. Kvečjemu bi šlo potem za obratno (nekaj besedila manjka). 
 
EDI PUCER: Se pravi ima že veliko izkušenj. Sanacija bank, rekli ste, prihodnji teden bo zadeva 
v parlamentu. Ustanovljen je sklad za stabilnost bank, ki, na katerega bi prenesli slabe terjatve 
bank, država naj bi to pač v zameno dala garancije v višini do štirih milijard. Zanima pa me, 
mislim, to je zdaj vse tako v oblakih, take velike številke, ampak zanima me, obstajajo kakšni 
izračuni, koliko denarja bomo dejansko morali spet dati za dokapitalizacijo bank? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Odgovor na to vprašanje je odvisen od tega, kako 
uspešna bo ta sanacija. Ta sklad in to eksterno reševanje bančnega sistema, predvsem 
državnih bank, uvajamo ravno zaradi tega, da davkoplačevalci ne bi vsako leto, tako kot zadnja 
tri leta, neposredno iz proračuna, se pravi iz davkov dali stotine milijonov in bi šlo to v nedogled. 
Zdaj želimo to zaustaviti in tudi za tiste zastave, ki so za te slabe kredite ali pa kredite, ki so pač 
tvegani, vpeljati neko odgovorno upravljanje in tudi razbremeniti banke, se pravi nekatere 
naložbe, ki so danes malo vredne, takoj prodat. Mogoče oziroma zelo verjetno je, vsi delamo na 
tem, da bodo ti deleži čez nekaj let bistveno več vredni. Takrat se jih bo bistveno dražje prodalo 
in zaradi tega ne bo potrebno iz denarja davkoplačevalcev neposredno pokriti vse te celotne 
luknje v bančnem sistemu. Če bi to vse prepustili bankam, bi pa to bilo več ali manj bruto in 
neto. Tako pa lahko čas določene stvari amortizira in delnica nekega podjetja, ki je danes 
vredna, na primer 1000 evrov, je lahko čez tri leta vredna 2000 evrov, ko se bo gospodarska 
situacija popravila in zaradi tega bo breme davkoplačevalcev bistveno nižje. 
 
EDI PUCER: Pokojninska reforma in reforma trga dela. Zdaj so se začela pogajanja, zato 
mogoče niti ne bi šli v vsebino, tudi zato ker ni veliko časa in vprašanje, kaj bo obveljalo in kaj 
ne. ampak osnovni očitek kar več ekonomistov je ta, da je to v bistvu eno leto zamude, da smo 
zamudili, da nismo že reformi iz Pahorjeve vlade enostavno potrdili in danes bi nam bilo veliko 
lažje. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Torej reforme trga dela v prejšnjem mandatu ni bilo 
… 
EDI PUCER: Mislim, malo delo je bilo, proti delu na črno … 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Če tam ne bi delali tiste neumnosti s prepovedjo 
medsosedske pomoči, potem tudi tisti zakon takrat ne bi padel, ni pa reševal vprašanja 
prevelike rigidnosti trga dela. Tega predloga ni bilo. Malo delo je mogoče pet procentov 
celotnega problema, zdaj ta problem v celoti naslavljamo. Pokojninska reforma, kot je 
predlagana sedaj, ni reforma, kot je padla v prejšnjem mandatu. Bilo bi naravnost noro, če bi ta 
vlada predlagala ponovno po enem letu nekaj, kar je 70 procentov ljudi zavrnilo … 
 
EDI PUCER: Ampak kar se tiče upokojitvene starosti je približno enaka, ni bistvene razlike. 



 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: To ni Edina, tudi ko gre za upokojitveno starost, je 
tukaj bistvena razlika. Svetlikova reforma je temeljila zgolj na dvigu starostne meje za 
upokojitev, ta reforma pa temelji na predlogu sindikatov, ki gre v smer delovne dobe in 
plačevanja v pokojninsko blagajno kot osnove za pravico do pokojnine.  
 
EDI PUCER: Ampak to ne rešuje demografskega problema.  
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Ne, to rešuje ključen problem v našem 
pokojninskem sistemu, kajti povprečna doba vplačevanja v pokojninsko blagajno v Sloveniji v 
tem trenutku je 35 let. Dvig te dobe je za pet let. Že sam po sebi rešuje pokojninsko blagajno za 
določeno število let. So pa predlagani tudi drugi ukrepi, med drugim očiščenje pokojninske 
blagajne, danes se upokojenci v Sloveniji neupravičeno, se upokojencem neupravičeno očitajo 
te milijarde. Štiri milijarde se daje za pokojnine, pravijo. Niso to vse pokojnine. Ni vse to tisto, 
kar gre upokojencem, tukaj je 48 različnih kategorij, ki so razne izjeme, dodatki, mnogi 
upravičeni, nekateri neupravičeni, to bo šlo zdaj na druge postavke, neposredno v proračun in v 
roku enega leta se bo vse to prečistilo. 
 
EDI PUCER: V zvezi s tem se že pojavlja bojazen, gre za 170.000 upokojencev, ki prejema 
takšne dodatke, da boste te dodatke znižali ali celo ukinili. Vizjak je že govoril o tem, da bo 
treba vsebinsko presojati. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: To se bo dogajalo pozneje. Samo s tem 
pokojninskim zakonom, ki je zdaj v obravnavi, se ne posega v višino teh dodatkov. Se samo 
prenaša izplačilo iz pokojninske blagajne, neposredno na različne postavke proračuna in v roku 
enega leta se bodo te stvari potem tudi sistemsko uredila in v vsaki od teh postavk bo razprava 
v Državnem zboru, kjer bo treba sprejeti posebni zakon in tam se bo videlo, kaj je upravičeno in 
kaj ni upravičeno. 
 
EDI PUCER: Še nekaj prioritet, velikih, ena od teh, ki jo omenjajo tudi tujci, ki prihajajo k nam, je 
poleg zlatega fiskalnega pravila in referenduma, sprememba referendumske zakonodaje, je tudi 
privatizacija. Čisto na kratko, imava samo še minutko. Kaj bomo prodali, če bomo in kdaj? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Torej, z enim stavkom bi lahko rekel, prodali bomo 
tisto, kar se bo dalo dobro prodati in ta denar seveda tudi dobro naložiti. Prej pa je treba sistem 
urediti in sicer je treba narediti slovensko gospodarsko in siceršnje okolje privlačno za tuje 
investicije. Naš namen ni nekaj prodati zato, da to nekdo nekam odnese, ampak prodati 
določene deleže zato, da pride svež kapital, ki tukaj vlaga in ustvarja nova delovna mesta in 
večjo gospodarsko rast in tudi blaginjo. 
 
EDI PUCER: Ker Grčija je zdaj prisiljena prodajati praktično vse, od otokov do poštnih uradov in 
podobno … 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Mi se trudimo, da ne bi prišli v ta položaj, ko bi 
dejansko morali čez noč prodati ne glede na ceno. 
 
EDI PUCER: Čisto za konec bi vas vprašal še to – rekli ste, ne da se slabih trendov kar 
naenkrat obrniti navzgor, ampak vendarle – kdaj pričakujete, da naj bi se ti trendi obrnili v 
pozitivno smer? 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Torej vladni urad za makroekonomske analize in 
razvoj je včeraj napovedal pozitivno rast v letu 2014 in če bomo vse te ukrepe sprejeli letos in 
jih uveljavili z začetkom naslednjega leta, potem je to realna napoved. Naslednje leto bo pa še 
vedno čas, ko bomo zaustavljali padanje in mogoče nekatere trende že obrnili navzgor. 
 
EDI PUCER: Hvala lepa, gospod predsednik in uspešno delo. Upam, da se bo to uresničilo. 
 
PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: To bi bilo dobro v skupno dobro. 
 
EDI PUCER: Se strinjam. Čaka nas torej napeta jesen, o vsem bomo seveda podrobno 
poročali, nocojšnjo oddajo pa nadaljujemo z vremenom in športnimi novicami. Nasvidenje. 

 


