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NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Spoštovani gledalci in gledalke dober večer. 

Vabim vas k ogledu pogovora s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki mu bo po, kot 

narekujejo naša poklicna merila, sledil še pogovor s predstavnikoma opozicije. Dober večer 

gospod predsednik.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Dober večer.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Torej državi očitno grozi proračunska blokada. 

Sindikalne zahteve za referendum se bodo začele zbirati jutri. Sami ste ta poskus organizacije 

referenduma že označili z najostrejšimi besedami. Zanima pa me vendarle, predno je cela 

država v finančni proračunski blokadi, kaj boste storili? Ne zanimajo me krivci, odgovornosti, 

kakšni bodo vaši konkretni ukrepi? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Tudi to prvo je pomembno. Če pristanemo na tezo, da 

sta za prepir potrebna dva, in da ni važno, kdo ima prav, potem je treba reči, da sta tudi za 

zločin potrebna zločinec in žrtev in vzroki so vedno pomembni. Res pa je, da bodo mnogi, ki na 

noben način niso vpleteni v to zmedo, čutili posledice, če bo proračun dejansko blokiran. V tem 

smislu imate prav, vendar jaz verjamem, da pač dolgoročno ne bo. Mislim, da bo državni zbor v 

petek na izredni seji poslal pobudo na Ustavno sodišče in da bo Ustavno sodišče v svojih rokih 

in najkrajšem možnem času odločilo proti takšnemu referendumu, ki bi dejansko blokiral državo. 

Jaz mislim, da Slovenija ne bo edina država na svetu, kjer bi lahko nekdo blokiral uveljavitev 

proračuna, potem ko je ta proračun prestal vso ustavno predpisano proceduro in dobil celo 

podporo opozicije, velikega dela opozicije.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Pa boste vendarle s sindikati vnovič stopili v 

dialog? Sindikati namreč vaši vladi očitajo, da se za njihove pritožbe, za njihove pripombe ni 

zmenila pravzaprav vse do trenutka, ko je bilo že prepozno.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Sami veste, da to ni res. Mi smo se v teh osmih 

mesecih mandata s sindikati dogovarjali in tudi dogovorili mnogo več kot v večini prejšnjih 

mandatov, celotnih mandatov. Uskladili smo izjemno težke stvari in tudi ko gre za zmanjšanje 

mase plač v javnem sektorju, kar je problem za nekatere sindikate. Pogovori potekajo od tistega 

dne, ko je vlada sprejela proračun in ga poslala v državni zbor. Vendar ne potekajo na ravni 

celotne države z nekim predstavnikom celotnega javnega sektorja, ker je to nemogoče, ker so 

razmere v posamičnih delih tega javnega sektorja različne in mi želimo doseči dogovor glede 

plač, števila zaposlenih in vsega ostalega. Na primer v carinski službi s Sindikatom carinske 



 

službe, o plačah, številu zaposlenih in ostalem v šolstvu s Sindikatom šolstva in tako naprej. Ne 

moremo se zdaj pogajati z gospodom Štrukljem, tajnikom SVIZ-a, za celoten javni sektor, ker 

tukaj ne gre zdaj za neko uravnilovko, kot je bila pri zakonu o uravnoteženju javnih financ, 

ampak gre za to, da v vsakem od teh segmentov poiščemo čim mehkejše načine za doseganje 

tega cilja, ki pa je za nekaj odstotkov zmanjšati to maso, ker denarja ni in tega se ne da narediti 

z nekega visokega mesta, ker gledaš po celi državi, ampak gre tukaj za mikro upravljanje. 

Ponekod v redu poteka, ponekod ne, prej bodo vsi sindikati doumeli, da je rešitev doma, ne pa 

nekje na vrhu, kjer se bo z izsiljevanjem doseglo, da se proračun prekliče - to enostavno ni 

možno - prej bo pač zmagal razum. Naj povem še to, da je to zmanjšanje mase plač v javnem 

sektorju za naslednji dve leti, kot je predvideno v sprejetem in zdaj blokiranem proračunu, v 

veliki meri možno doseči na mehak način, se pravi tako, da se ne nadomešča tistih, ki bodo šli v 

pokoj, tako da se ponekod malo zmanjšajo nazivi, da se poiščejo kakšne druge rezerve, kjer so 

različni dodatki ponekod in tako dalje. Vendar tega, ni ministra v vladi, ki bi poznal vse sektorje 

in ni sindikalnega predstavnika, ki bi poznal situacijo povsod, tako da je treba v vsakem javnem 

zavodu, v vsakem ministrstvu najti rešitev. V vlada je 24 ur na dan pripravljena, da to rešitev 

najdemo.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Glejte, ampak ena ključnih pripomb sindikatov 

ne, pri zakonu o izvrševanju proračuna je zlasti ta člen, ki predvideva avtomatično razrešitev 

predstojnikov v javnih zavodih, v javnem sektorju, torej vseh, ki ne bodo promptno izpolnili 

načrtovanih zmanjšanj plač denimo. Očitajo vam, da ta zakon odpira pot kadrovskim čistkam in 

prav veliko zaupanja v tem smislu vaša vlada, če pogledamo nadzorne svete, ne uživa.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: To je popolna neumnost, mislim na ta očitek. Sankcije 

so zagrožene tistim predstojnikom javnih zavodov, ki bodo za plače izplačali več kot imajo, kar 

bi pomenilo, da mora nekdo drug, nek delavec v Gorenju ali pa nekdo zaposlen na vaši televiziji 

potem pokriti to izgubo, kar je popolnoma nepravično. Še enkrat poudarjam, da gre za majhne 

odstotke, da gre za denar, ki ga je možno s pametnim menedžeriranjem poiskati ponekod lažje, 

ponekod težje, ponekod so manjše, ponekod so pač večje rezerve. Ta sankcija je zdaj v zakonu 

zaradi tega, ker v prejšnjem mandate, v času mandata gospoda Pahorja, je takratna vlada 

nekajkrat sprejela sklepe, da se mase plač ne sme povečati, da se število ne sme povečati in 

tako naprej. Mislim, da je tak fascikel sklepov, ki so bili prejeti v tej smeri iz prejšnjega mandata. 

Ampak kaj je pa resnica? Resnica pa je, da se je masa povečevala, da danes damo za plače v 

javnem sektorju bistveno več kot smo dali v predkriznih časih, da je samo v šolstvu v tem času, 

ko naj se ne bi zaposlovalo, bilo na novo zaposlenih 4600 ljudi, v treh letih mandata gospoda 

Lukšiča v šolstvu 4600 ljudi, kljub vsem sklepom, ki jih je vlada sprejela, ker pa ni bilo sankcij in 

se je na koncu ta izguba pokrila s tem, da so vzeli iz investicij za to, ampak ni bilo investicij, ni 

bilo rasti, ni bilo novih delovnih mest, predvsem pa z novim zadolževanjem. Zdaj pa se to ne da 

več, ker je potrebno ta denar vračati, na novo se pa težko zadolžimo, pa tudi nespametno se je 

bolj zadolževati, kot je nujno potrebno. Za to gre, ne gre za to, da bi se nekega direktorja 

zamenjalo zaradi političnih razlogov. To nima nobene zveze z denarjem.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No poglejva zdaj nekatere korake naprej. Bili 

ste v Bruslju prejšnji teden, še minuli konec tedna. Komisar Rehn je želel vaša pojasnila v zvezi 

s situacijo v Sloveniji, to ste mu pravzaprav pojasnili. Verjetno ste slišali tudi njihove poglede na 

našo situacijo. Zanima me kakšna je vaša realna ocena? Ali Bruselj, ali v Bruslju dejansko 

pričakujejo, da bo Slovenija kmalu zaprosila za pomoč Evropske unije? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Nisem človek, ki bi bil pretiran optimist, niti nisem 

človek, ki bi sadil rožice. Običajno govorim tisto, kar pač mislim, da je v tistem trenutku realno. 

Moja ocena ob koncu leta je, da kljub temu, da mogoče navzven to ne izgleda, da je država v 

bistveno boljši situaciji, kot je bila sredi leta. Če se spomnite tistega ponesrečenega poskusa, 

da bi se vse politične stranke poenotile konec julija in da bi vpisali zlato fiskalno pravilo v ustavo 

in ko naenkrat te enotnosti ni bilo več, čeprav je bila prej obljubljena, ko so nam bonitetne ocene 



 

drastično padle, ko je kazalo, da se Slovenija pravzaprav ne more nikjer več zadolžiti na 

mednarodnih finančnih trgih in da smo popolnoma odvisni od tuje pomoči in ko je Evropska 

komisija že sestavila ekipo, ki bo prišla v Slovenijo in začela pripravljati memorandum, dogovor 

o pogojih, ki jih mora država izpolniti za to, da dobi mednarodno finančno pomoč, je zdaj 

situacija bistveno drugačna. Od takrat smo realizirali javnofinančno situacijo, kot je bila 

načrtovana z rebalansom proračuna, z malenkostnim odstopanjem zaradi tega denarja, ki je 

moral iti julija v Novo Ljubljansko banko, ker tuji partner ni izpolnil svoje obveze. V A bilanci 

proračuna je primanjkljaj samo 36 milijonov, kar pomeni, da ni treba še enkrat sprejemati 

popravkov proračuna za A bilanco in to je prvič, odkar je Slovenija v mehanizmu presežnega 

proračunskega primanjkljaja od leta 2009, da smo izpolnili tisto kar smo sami sebi zadali in kar 

smo obljubili tudi našim evropskim partnerjem.  

To je prvi znak, zaradi katerega so tudi v Bruslju rekli, da se očitno v Sloveniji nekaj premika, 

ker prej ob koncu leta nikoli ni bilo, kot smo povedali na začetku. Drugi velik uspeh je sprejem 

pokojninske reforme. Ta prinaša neposredne finančne učinke že v naslednjem letu in tudi v letu 

2014 in Evropska komisija je zdaj popravila oceno v tej smeri. To je bilo tudi za njih neko 

presenečenje. Rekli so, da niso pričakovali, da bo šlo to tako gladko glede na situacijo, ki je bila 

lani, še posebej glede na to, da je ta zakon, vsaj kar se tiče kratkoročnih finančnih učinkov 

nekoliko ambicioznejši. Sprejeta sta bila dva zakona, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Eden 

govori o boljšem upravljanju državnega premoženja, tudi o nadaljnji privatizaciji. To je zakon o 

Slovenskem državnem holdingu. In zakon o stabilizaciji bančnega sistema, kar je v tem trenutku 

naš daleč največji javnofinančni, tudi gospodarski, pa verjetno tudi politični problem v slovenskih 

bankah, ne v vseh, ampak nekateri, v glavnem tisti, kjer je država solastnik, je velika finančna 

luknja, naš daleč največji problem. S tem bi se morali bistveno bolj ukvarjati tudi v javnosti kot 

pa se zdaj, je pa vseeno na nek način tajen. Ampak sprejeli smo mehanizem za rešitev in če bo 

kar jaz verjamem, ne morem pa tega napovedati, si pa močno želim, Ustavno sodišče oba 

zakona odblokiralo in rešitev, oziroma odločitev je obljubljena kmalu, potem smo v položaju, ko 

smo od petih ključnih nalog, ki so bile pred nami, v letošnjem letu štiri naredili.  

Verjamem, da bo ta nesrečna blokada proračuna v začetku leta odpravljena, ker mislim, da je 

Ustavno sodišče institucija, ki se zaveda posledic in neustavnega stanja, ki bi ga takšna 

blokada, če bi ostala, povzročila. In pptem nam od teh petih ključnih orehov, ki jih je treba streti, 

ostane še reforma trga dela. Pogajanja so v zaključni fazi. Predvideno je, da bo državni zbor o 

tem zakonu odločal na januarski seji, tudi če ne bo še januarja, ampak februarja je to še vedno 

v nekem realnem roku. Ta zakon ni potreben za to, da, naslednje proračunsko leto izpeljemo 

tako, kot smo si ga zastavili, je pa zelo pomemben za leto 2014, z učinki, ki jih mora dati že 

takoj. Kajti naš ključen problem je, da je število zaposlenih v gospodarstvu v kriznih časih zelo 

upadlo, izgubili smo 60.000 delovnih mest v gospodarstvu s strani domačih državljanov in 

kakšnih 90.000 delovnih dovoljenj za tujce, ki smo jih izdajali v letih 2007, 2008, se ne izdajajo 

več, ker pač ni dela zaradi propada gradbenega sektorja in še nekaterih drugih podjetij. Ddanes 

150.000 ljudi manj ustvarja v Sloveniji v gospodarstvu kot pred krizo, javni sektor, ki je tudi 

potreben, ki je tudi produktiven, ampak mora biti v skladu z možnostmi, pa se je v tem času 

razširil in so se stroški povečali. Slovenija bo na izhodu iz krize takrat, ko se bo število 

zaposlenih v gospodarstvu začelo povečevati in k temu, zato je reforma trga dela ključna, kajti 

vsi tuji investitorji, ki se zdaj odločajo, ali bi vlagali v Slovenijo ali ne, kot glavni zadržek, da tega 

ne naredijo, pravijo - ste na izredno dobri lokaciji, ljudje so usposobljeni, infrastruktura je 

solidna, doseg, širši doseg v regijo tudi, vendar je pa trg dela nefleksibilen. Naj se država 

ukvarja s socialo, podjetja se morajo ukvarjati z ustvarjanjem nove vrednosti. Z rezultati treh 

paketov za rast, ki so bili že sprejeti, in ki omogočajo bistveno lažje investiranje pa tudi izpeljavo 

teh investicij v realnem času, z zdajšnjimi olajšavami na vlaganja v raziskave in razvoj bo vse to 

skupaj začelo dajati rezultate tam v drugi polovici tega leta. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Prihodnjega leta.  

 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ... prihodnjega leta, leta, ki prihaja. Zaradi tega bi bilo 

škoda, da si sami zapravimo to realno možnost ponovne rasti in večje blaginje z blokado in s 

poleni, ki si jih mečemo pred nogo. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Če vas prav razumem je bilo potem poročilo, 

vaše poročilo komisarju Rehnu dobro, so bili tudi zadovoljni s tem kar so slišali. Zanima me, 

zakaj potem te nekatere vaše izjave v Bruslju, ki so bile tudi v Sloveniji precej slabo sprejete, 

seveda, da Slovenija ogroža evro območje, govorili ste o eksotičnih referendumskih pobudah. 

Se vam zdijo take izjave v takšni situaciji potrebne, oziroma smiselne? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: V bistvu niso bile moje izjave, jaz sem samo ponavljal 

tisto, kar sem slišal.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Slišali od koga? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Moji kolegi so me spraševali, kako je možno, da v 

državi, ki je nekoč celo vodila Evropsko unijo, parlament sprejme proračun, pa se ta ne uveljavi. 

Tega nikjer drugje ne poznajo, tudi v Sloveniji se nikoli doslej ni zgodilo, da bi kdo sploh 

razmišljal o tem, da z referendumom blokira proračuna. Spraševali so se tudi, kako je možno, 

da ljudi, ki so jih ujeli z 250 kilogrami kokaina, naše sodišče izpusti po enoletnem sojenju. Vem, 

da bom obtožen, da se vmešavam v konkreten sodni postopek, ampak to me kolegi sprašujejo. 

Nekdo je celo rekel, če želimo postati Kolumbija. Marsikaj, kar se pri nas dogaja, sveta ne 

zanima.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, ampak takšne ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Če pa gre preko naše države 250 kil drog v druge 

države, jih pa to zelo zanima, in to je resen problem, ki se ga mi ne zavedamo. Vprašali ste, 

kako je lahko Slovenija grožnja za evro območje. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zanima me tudi, če to izjavi premier, 

predsednik slovenske vlade, ali s tem ne tvegamo ponovno padca bonitetnih ocen za Slovenijo? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: A mislite, da to, da je pri nas blokiran proračun, da 

ljudje niso vedeli. Novinarji so vedeli, vsi tuji novinarji ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Tega seveda ne mislim, seveda je treba, 

nimamo kaj skrivati, ampak ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ... vsi tuji novinarji so to vedeli.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Te apokaliptične izjave me v bistvu čudijo.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Saj to ni bila apokaliptična izjava, to je bila samo 

ugotovitev dejanskega stanja in prosim, da se ne obrača zadeva. Ni ta izjava povzročila 

blokade, blokado je povzročil gospod Štrukelj, ki je prinesel te podpise za blokado proračuna, 

ne glede na to, da bo to v začetku leta zagotovo, ker postopek na Ustavnem sodišču ne more 

biti tako hiter, tudi če na koncu prepovedo referendum, v začetku leta bo to prizadelo mnoge. 

Od dijakov, do vašega zavoda, do vseh tiste, ki bi nekaj dobili iz novega proračuna po novih 

kriterijih, ki jih doslej ni bilo. Predvsem pa to ogroža nekaj sto milijonov črpanja evropskih 

sredstev.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, samo ta bi že lahko črpali pa jih ne v 

popolnosti.  



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Saj se črpa, ampak vsak dan je tukaj pomemben, ker 

tekoča finančna perspektiva se izteka in tukaj gre vsak dan za milijone. Ni možno nekih 

postopkov peljati, ker ministri, oziroma pristojni državni uradniki nimajo pravice, da podpisujejo 

obremenitve. Dokler ne podpišejo, ne morejo poslati programa naprej, in šele takrat ko ga 

pošljejo naprej, ker gre za evropska sredstva, lahko tečejo neki roki. To je izjemno pomembno 

in je zato to neodgovorno. Tudi za teh 15 ali pa 30 dni, če bo blokada, ker nekaj je bo zagotovo, 

bomo plačali ceno in tega zunaj nihče ne razume.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Kaj pa prodaja državnega premoženja? 

Konkretno NLB. O NLB-ju se zdaj seveda zelo veliko govori, ker vaš koalicijski partner noče 

odstopiti seveda od koalicijske pogodbe kakršen je bil dogovor v koalicijski pogodbi. Kaj se bo 

zgodilo z NLB-jem? Ga bomo prodali, ga bo država prodala, kdaj? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poznate kakšnega kupca.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Jaz upam, da so. Jaz upam, da slovenska 

politika seveda deluje v smislu, da kupci so za našo največjo banko.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, če bi bilo to odvisno od politike, potem bi bili vsi 

ob koncu leta 2012 veseli. Žal je to odvisno od stanja v bankah. Tudi vi zaradi politike ne kupite 

slabe robe ko greste v trgovino. Mislim, da se vam to nikoli ne zgodi. Jaz sem že prej dejal, da 

je stanje v slovenskem bančnem sistemu naš ključen problem. V tujini ga poznajo tudi ne vem 

zakaj je potrebno to tako skrivati, ko je ta vlada prvič po dolgih letih dobila poročilo od Banke 

Slovenije sredi leta, da je to poročilo označeno z vsemi možnimi oznakami zaupnosti, ki 

obstajajo ali pa tudi, če ne obstajajo, si moral osebno podpisat in malodane si moral priseči na 

pokojno mamo, da o temu ne bom nikoli povedal in se danes sprašujem zakaj. Zakaj slovenska 

javnost ne sme vedeti natančno, kakšno je stanje v slovenskih bankah? Zaradi varčevalcev, ki 

imajo denar v teh bankah to ne more biti razlog, ker za ta denar za vse vloge, če imate vi račun 

v slovenski banki, država garantira ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Kredite.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ... za tista sredstva ja, za kredite pač morate vi 

garantirati, ampak je vlog pač 15 milijard slovenskih državljanov v slovenskih bankah in te 

naložbe so varne. To da izvemo resnico ali pa da ljudje izvedo resnico o stanju to nič ne 

spremeni.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, samo gospod predsednik, če pravite, da je 

stanje tako slabo, hkrati pa napovedujete prodajo, oziroma finančni minister napoveduje prodajo 

NLB-ja, NKBM-ja, Telekoma, Zavarovalnice Triglav, hkrati pa pravimo, da kupcev ni. Kaj ...? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Bom povedal do konca. Če se pojavi morebitni kupec, 

bo naredil zelo skrben pregled v tisti banki, mu ne morete nič skriti. Se pravi zaradi potencialnih 

kupcev stanje v slovenskih bankah ne more biti tajno, ker je to brez razloga. Torej kje je razlog? 

Razlog je v tem, da, zdaj če pogledamo ta stanja, vidimo, da si vsi ti slabi krediti v seštevku 

milijardni, koncentriranih na nekih 12 konglomeratov, 12, 15 konglomeratov, ne gre tukaj za 

tisoče podjetij, ne gre za stotine podjetij, ne gre za desetine podjetij, gre za 10 do 20 podjetij, od 

Save, Merkurja, SCT-ja, gradbenega konglomerata okrog gospoda Jankovića in še nekaterih, ki 

so iz slovenskih državnih bank, predvsem iz državnih bank, bistveno manj iz privatnih, potegnila 

na stotine, na milijarde evrov in teh kreditov zdaj ne vračajo. Gre za velikanski denar. Tisti, ki so 

s telefonskimi klici usmerili te kredite so izjemno zainteresirani, da se to nikoli, da se potem 

nikoli ne brska. Zainteresirani so, da ne nastane ta agencija, oziroma slaba banka, kamor se 

prenesejo te terjatve in stvar postane transparenta, ampak so zainteresirani, da to vse ostane v 

sedanjih bankah, da s tem upravljajo tisti ljudje, katerim so oni telefonirali za te kredite, ... 



 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Samo slaba banka ne more biti edini 

mehanizem za raziskovanje tega. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: ... in da se nikoli ne brska po tem. Zato so pripravljeni 

tudi veliko investirati in marsikaj, kar se danes dogaja v Sloveniji, tako v politiki kot na ulicah, je 

pogojeno s tem motivom, in v veliki meri plačamo tudi s tem denarjem. Zaradi tega je v interesu 

slovenske javnosti, da Banka Slovenije umakne poročilo zaupnosti, da umakne oznako 

zaupnosti s tega poročila in da se enkrat v tej državi končno ve kdo pije in kdo plača in da 

organi, ki so to poročilo dobili, jaz sem jim sam poslal na lastno odgovornost, resno, se resno s 

tem ukvarjajo, da protikorupcijska komisija ne gleda samo poslanca, ki je 500 evrov plačal svoji 

ženi, kar je tudi škandal, da se tudi s tem mora ukvarjati, ampak gleda tudi tiste, ki so z enim 

telefonskim klicem usmerili 200 milijonov evrov v neko podjetje in potem na Ciper in še nekam 

in se je to zgodilo in da se začnemo tudi s tem ukvarjati. Mimogrede, slovenska vlada se v 

zadnjih mesecih izjemno trudi tudi, da se vzpostavljajo mehanizmi preko katerih bodo odkrite te 

sledi, odliva tega denarja v tujino, nekaj tega denarja se da še dobiti nazaj. Zdaj usklajujejo s 

tem na Evropsko unijo memorandum s Ciprom, na predlog Slovenije in še nekaterih drugih 

držav, bomo tukaj vztrajali na tem, da Ciper nima več možnosti zakrivanja lastništva, tako da se 

ne ve kdo je lastnik podjetja, ali pa, da se ne ve kdo je lastnik računa, ko gre za večje vloge, kar 

je zdaj na nek način še vedno možno, uskladili smo sporazume s številnimi državami, kjer so 

tako imenovane davčne oaze in na tem se resno dela. Ampak tudi nek javni pritisk mora biti, 

drugače očitno pri nas organi, ki bi morali na tem resno delati, ne opravijo svojega in vse živo se 

dela, zato, da se ta problem zamegli, da se ga ne vidi, da bi se stvar kar nekako, da bi šlo 

mimo, tako kot se je šlo v 90-ih. Slovenski davkoplačevalci so enkrat že sanirali slovenske 

banke. Tam je bila tudi milijardna luknja, nihče za tisto luknjo ni odgovarjal. Ljudje, ki so jo 

povzročili so še naprej vodili banke, so bili v nadzornih svetih ali pa na drugih odgovornih 

mestih.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Razumem.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: In tako dalje. Torej tukaj je treba presekati. Ne jaz ne 

kdorkoli drug, ki plačuje davke v tej državi, po mojem nismo pripravljeni, da ta korak naredimo 

brez tega, da se ta odgovornost ugotovi in da se nekaj tega denarja dobi nazaj. In še enkrat 

ponavljam. Tukaj ne gre za 500 evrov, tukaj ne gre za nekaj drobiža, kar če ga nekdo ukrade je 

seveda tudi kriminal, ki se preganja, ampak gre za velikost ne vem, pol slovenskega proračuna.  

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ampak zdaj zelo, gospod premier, poudarjate, 

treba je poiskati odgovornost. Ne ve se kdo je v tej državi ali še vedno, kdo pije in kdo plača. 

Hkrati se v državnem zboru izgubi nekaj sto podpisov. Danes ste spremljali interpelacijsko sejo. 

Predvidevava lahko, da interpelacija ministru Gorenaku ne bo izglasovana. Kaj bo to potem v 

bistvu pomenilo? Ali to pomeni, da lahko odgovornost pripišemo državnemu zboru in bo torej 

SDS zahtevala objektivno odgovornost in odstop Gregorja Viranta? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Evo glejte o tej podpisih za katere se ne ve kje so se 

izgubili, slovenski parlament danes razpravlja 17 ur. O tej štirih, petih, šestih milijardah za 

katere vemo kam so se izgubile se nič ne razpravlja. Se vam ne zdi to nekoliko nelogično? 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zdi se mi nelogično, ampak trenutno je kar je, 

v obravnavi so podpisi, ne.  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zdaj ker ste vprašali, da ne boste rekli, da se izogibam 

odgovoru na to vprašanje. Jaz sem takoj dejal, da je pač izguba teh podpisov škandal, da vsak, 

ki nekaj nekam prinese zahteva od tistega, ki mu nekaj da, da to evidentira. Tudi tukaj bi se 

morali na začetku pač, bi se morali ti podpisi prešteti in bi se morali vedeti koliko teh podpisov 

se je vložilo in potem bi se moralo ob teh naslednjih primopredajah ta evidenca tudi voditi. Se je 

pa predajal nek paket, neka gmota. Po mojem mnenju, da stvar skrajšam, je šlo lahko samo za 



 

dva motiva, oziroma za dva razloga. Eden je šlamastika zaradi tega, ker se pač podpisov ni 

preštelo, drugo je pa to, da je nekdo hotel škoditi koaliciji, ker da bi nekdo želel preprečiti 

referendum na ta način, da bi ukradel kopije, ob tem, da ve, da so v državnem zboru originali, bi 

bil pa res nor. Tako da možnosti sta samo dve. Preiskava teče in naj se dejansko to ugotovi. 

Zdaj, enak kriminal je pač skeniranje podpisov. Imamo poslanko Kociprovo, ki je rekla v 

kamero: seveda mi nismo mogli zbrati podpisov za drug referendum, ker so bili štirje naši 

poslanci v tujini, zato smo jih kopirali. Zdaj, to je enak škandal, ampak se o njem nič ne 

razpravlja, tisti, ki so zanj odgovorni in vemo kdo je odgovoren pač so vložili interpelacijo proti 

ministru Gorenaku, ki teh podpisov ni niti videl, tako jih ni videl predsednik državnega zbora, s 

tem so se ukvarjale službe in mislim, da je pač ta interpelacija neupravičena. Zdaj poslanci 

imajo seveda pravico ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Kot bi bilo, če prav sklepam torej nesmiselno, 

iskati tudi odgovornost Gregorja Viranta, če sem vas prav razumela? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kot rečeno ne predsednik državnega zbora, ne 

minister za notranje zadeve nista imela nič s temi podpisi. S tem so se ukvarjale službe, onadva 

sta odgovorna zato, da se zdaj vzpostavi red, ker se je odkrilo, da ga pač ni ne v eni, ne v drugi 

instituciji popolnoma, težko pa zaradi tega zahtevamo, da eden ali drugi odstopi. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, ampak Gregor Virant recimo pravi, da so 

bili obiski policije v državnem zboru in sploh policijska preiskava v državnem zboru. Dejal je, da 

je bila to zloraba policije s strani SDS. To so zelo močne besede za človeka, ki je vaš ključni 

koalicijski partner in predsednik Državnega zbora. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Mogoče, da je bilo to izrečeno, jaz moram reči, da teh 

besed nisem slišal. Ni pa bil to prvi obisk policije, s tem, da danes sem poslušal neke te 

razprave iz državnega zbora, iz te razprave je jasno razvidno, da je pač predstavnica 

kriminalistične policije ljubljanske policijske uprave klicala gospoda Möderndorferja, naj pove, 

kdaj in kje se lahko dobijo, da preverijo te zadeve s podpisi, ki so prišli takrat, ko so jih naročili. 

To po mojem ni ravno zloraba policije v politične namene. Ko so pa prišli, je pa gospod 

Möderndorfer šel na sejo, ki je bila v neposrednem prenosu in dejal, ne moremo delati, ker je 

prišla policija.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zdaj njega seveda ni zraven, ampak vem, 

poznam njegov argument, ko je dejal, daje bil pravzaprav seznanjen s tem, da bo obisk policije 

v državnem zboru, po drugi strani je pa tudi res, da so policisti govorili vsaj z eno poslanko, 

Melito Župevc, še preden je bila poslanska skupina o čemerkoli obveščena. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, poglejte ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Se vam ne zdi, kje je tu logika, da preiskujemo 

neke podpise poslancev, ki so sami potrdili, da so podpisi njihovi. Zakaj je to potrebno? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, jaz jih nisem preiskoval zato ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Saj razumem, samo pač zanima me, kako si vi 

to razlagate? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Zato mene ne sprašujte ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Glede na močne besede Gregorja Viranta, ki 

so bile zagotovo izrečene. 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, ja, seveda. Policija ni bila prvič v državnem zboru, 

pač če se spomnite, aretiran je bil poslanec državnega zbora Srečko Prijatelj in bil ekspresno 

obsojen v šestih mesecih na prvi, na drugi stopnji, očitno se da. Naredili so preiskavo v 

poslanski skupini, opozicijski poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke, ne vi, ne kdo 

drug se takrat ni razburjal. Samo ko gre pa za točno določeno opcijo, se pa vsi razburjate. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: A ste hoteli s tem kaj povedati, gospod 

predsednik?  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, ne, da je treba uporabljati enaka merila. Ni bila zdaj 

prvič policija v državnem zboru. Bila je že prej in to mnogo bolj drastično. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, ampak seveda, gre za izginotje podpisov 

in zagotavljam vam, da vsaj naš medij bi ravnal popolnoma enako, če bi se ti podpisi zgodili 

vaši stranki, ko ste vi vlagali referendume. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, jaz sem sam rekel, da je to škandal. Če bi se 

nam izgubilo, bi ravno tako zganjali hrup in tako naprej, ne bi pa vložili interpelacije, dokler bi 

preiskava trajala, ker s tem dezoriraš cel postopek. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Glejte, ta konec tedna bodo očitno spet 

demonstracije v petek, morda celo soboto na dan državne proslave. Zanima me, glede na vse 

izrečeno v zvezi z demonstracijami in na iskanje odgovornosti pri politikih, gospodarstvenikih, 

levih, desnih, sredinskih, katerihkoli. Vi ste v slovenski politiki več kot 20 let. Zanima me, a vi 

osebno prevzemate del odgovornosti za situacijo, kakršna je sedaj v državi. Komplicirano, v 

marsičem zavoženo situacijo?  

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, zagotovo. Prevzamem odgovornost za vse tiste 

stvari, kjer sem bil zraven in ki niso bile prav narejene. Ne prevzemam pa odgovornosti za 

luknjo v bančnem sistemu, ker jaz nisem nikoli nikogar klical za noben kredit, niti za to stanje v 

sodstvu, ker nisem nikoli nobenega sodnika klical naj nekaj naredi ali pa nekaj ne naredi. In ko 

jaz spremljam tele demonstracije pri nas pa te v tujini ... Ker marsikje, v Španiji potekajo že 

pravzaprav leto in pol, vsak dan, v Grčiji ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Še več ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Na Portugalskem in tako naprej. Povsod se zahteva 

odgovornost vlade, odstop vlade in tako naprej, to je v demokraciji popolnoma normalno, ampak 

povsod se med temi zadevami najde tudi kakšen bankir. Razen pri nas. Pa bi težko rekel, da je 

ta del problema pri nas manjši. To mi vzbuja nekaj sumov v zvezi s tem, kdo kaj naroča. Druga 

stvar, ki je nekoliko nenavadno, danes sem slučajno, preden sem prihajal sem, gledal del 

vašega Dnevnika, tam ste poročali, kako se je del mariborskih intelektualcev organiziral, kako 

zahteva odstop mestnega sveta in tako naprej in potem ste našteli imena tako imenovanih 

intelektualcev, vsi so politiki pa niste tega pri nobenem povedali. Gospod Partljič je dolgoletni 

poslanec Liberalne demokracije, kandidiral je za župana Maribora in izpadel v prvem krogu, 

zdaj pa se predstavlja kot del civilne družbe. On je politik, ki naj prevzame svoj del 

odgovornosti, naj kandidira na volitvah, mogoče bo drugič bolj uspešen. Gospod Vezjak in 

ostali, to so vsi kandidati, politiki, zagovorniki propadle stranke Zares ali LDS-a, ki obe stranki 

sta izpadli na zadnjih volitvah. Torej, eno so zahteve ljudi, ki so v težkem položaju in tako 

naprej, drugo pa so te politične kalkulacije ljudi, ki so jim ljudje izrekli na volitvah nezaupnico, 

zdaj se pa skušajo vrniti skozi stranska vrata, s tem da noben od teh ni kakšen revež. 

 



 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Pa se vam ne zdi, da je to nekoliko 

podcenjujoče do tisočev ljudi, ki prihajajo na ulice, vi jim pa zdaj pravite, da je to politično 

ozadje. Da so očitno marionete v rokah, ne vem, gospoda Partljiča oziroma ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, jaz, poglejte, če ste me poslušali, jaz tega nisem 

rekel.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ne, niste rekli, se je pa dalo to razbrati iz te 

debate ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz sem rekel, da ste vi ta krog prikazali kot en krog 

neodvisnih mariborskih intelektualcev, ne da bi povedali, da so to politiki, ki so kandidirali na 

volitvah in izgubili. Saj Mariborčani to vedo, širša slovenska javnost pa za nekatere verjetno ne 

ve. Jaz nisem rekel, da zdaj, da so oni to naredili. Jaz sem rekel, da izkoriščajo zadeve. 

Razlogov za zadovoljstvo je v tej državi ogromno. Zdaj ti klici po pravni in pravični državi ne bi 

mogli biti bolj upravičeni. Ogromno je teh zadev. 300.000 ljudi v tej državi čaka na svojo pravico 

v različnih postopkih, ne samo sodnih, tudi upravnih. Dalj kot so normalni roki, vsak dan 

plačujemo kazni zaradi teh stvari. Se pravi, najprej dlje čakajo, potem morajo pa prek davkov še 

plača to kazen, zato ker jim ni bila pravica dodeljena v ustreznem roku. Tukaj je absolutno 

potrebna reakcija. Velik teh zahtev, ki jih danes slišite na teh protestih je bilo oblikovanih v 

smislu ustavnih ali zakonskih predlogov tekom zadnjih 20 let slovenskega razvoja, od tega, da 

se uveljavi neposredno odgovornost poslancev, županov, da se izvedejo neposredne volitve, da 

je možen tudi odpoklic z novimi volitvami. To so bili predlogi, ki so bili tudi na referendumih, na 

ustavnem sodišču in tako naprej. Te zahteve, ki se pojavljajo, morajo najti nek odgovor, zato 

sem jaz dal pobudo, tudi moja stranka je dala pobudo, da jih zberemo skupaj in da se potem 

vidi, kaj je možno uresničiti takoj v tem mandatu, ker je recimo dvotretjinska večina, kaj bo 

mogoče moralo počakati do novih volitev, tudi predčasne volitve so opcija. Ampak prej je treba 

pač nekaj narediti. Lahko rečem, da smo dobili odgovore od večine strank v konkretni obliki ali 

obljube, kjer so že o tem razpravljali na svojih organih. Razen ene parlamentarne stranke so se 

vsi odzvali in mogoče bo možno še letos ugotoviti, kaj od teh zahtev je možno spraviti v system. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Katere stranke, če smem vprašati? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Mislim, da smo dobili od vseh, razen od Socialnih 

demokratov. Zdaj, če bo to ostalo samo pri zahtevah, če se ne bo nič zgodilo in tako naprej, 

potem bo šla ta energija v nič. Je pa veliko te energije, bom rekel, pozitivne, produktivne, nekaj 

se mora premakniti, nekaj stvari se blokira, v tej državi imamo dele sistema, ki, za katere se 

pravi, da se o njih ne sme razpravljati, ki so izven debate, ne smejo biti v demokratični državi, 

ničesar, kar je izven razprave, in kriteriji morajo biti za vse enaki. Jaz osebno sem v sodnem 

postopku, kar mi skoz očitajo, očitate, hodim na sodišče vedno, kadar je to potrebno, kadar ni 

potrebno, nimam časa, in to ni izogibanje, kot se velikokrat sliši ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, ampak bili ste desetkrat od 37 narokov, ki 

so bili ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ja, ampak v tem postopku je stvar takšna, da potem, 

ko daš zagovor, se izvajajo dokazi, prisotnost ni obvezna. Če sodnica tako odloči. So pa drugi, 

ki pa jim ni treba hodit na sodišče.  

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej nismo vsi enaki. 

 



 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ne, ne. Ampak predsednica okrajnega 

sodišča, ko ste ravno to omenili, je seveda rekla, da seveda ni, pravno ni treba, da vi hodite na 

debate, na razprave. Je pa res, da pravi, da ni konstruktivno in da to lahko zavlačuje postopek. 

Ampak hkrati, vprašanje, ki je morda bolj bistveno, če že govoriva o demonstracijah in 

množicah, je naslednje - kaj si ljudje, kaj si naši državljani mislijo o ugledu sodstva? Če 

predsednik vlade pride na komaj četrtino razprav. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kaj bi si državljani mislili, če bi jaz sedel v sodni 

dvorani cel dan, poslušal branje (nekaj besedila manjka), ki sem jih že vse videl in se v glavnem 

ne nanašajo name? Jaz sem obtožen, da sem neznanega dne na neznanem kraju na neznan 

način prejel obljubo nagrade za druge. To je obtožba zame, kako naj se jaz branim pred tem? 

Jaz, to je edini primer na svetu, ko je nekdo obtožen pač na takšen način. In zdaj glavni 

problem je to, da jaz cel dan tam ne sedim, ker imam ogromno drugega dela, kaj bi državljani 

rekli, če bi jaz sedel tam? Zame to bi bilo to izjemno ugodno ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ne izpostavljam tega. To ni glavni problem, 

ne? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Moj delovni dan je bistveno bolj naporen izven te 

sodne dvorane kot tam, kjer lahko pravzaprav počivam. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Popolnoma vas razumem, ampak moje 

vprašanje ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Poglejte, zdaj je problem nastal iz tega, ker jaz nisem 

na vseh obravnavah. Ni pa nastal problem iz tega, da jaz moram hoditi na sodišče zato, ker naj 

bi nekaj dobil na neznan način na neznanem kraju in še to samo obljubo. In so pa ljudje, ki so 

ne vem že šest, sedem let v preiskavah pa nimajo nobenega postopka. Pa so sami priznali na 

vaši televiziji, da so dvignili telefon in klicali na banko za kredite. Kot politiki. Ni nobenega 

postopka. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Samo, kazenski postopek v zadevi Patria teče 

še v dveh državah Evropske unije. In imate prav, imamo ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne proti meni. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ne proti vam, je pa res, da imamo seveda 

predsednika oziroma voditelja opozicije, ki je v predkazenske postopku, imamo ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Že šest let, ne? 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Tako je. imamo tudi kar nekaj poslancev, ki so 

že bili pravnomočno obsojeni, prej ste omenili gospoda Prijatelja, tu je seveda tudi vaš poslanec 

Marinič, zdaj imate v SDS poslanko s sporno izobrazbo, ena stvar me pri tem zanima - vi z vašo 

avtoriteto, vi bi pravzaprav lahko rekli poslancu Mariniču, ki je bil pravnomočno obsojen, glejte, 

dovolj je, škodiš stranki, škodiš sistemu, ukvarjamo se s stvarmi, ki niso potrebne, prosim, pojdi. 

Lahko bi rekli tudi omenjeni poslanki, da vsakdo pač ne more biti poslanec. Ne more vsakdo 

sedeti v Državnem zboru. Če se pojavljajo take obtožbe kot v njenem primeru. Zakaj stranke že 

same pravzaprav, pa ne govorim o vaši stranki, zdaj sprašujem seveda za vas, ker ste z mano 

v studiu, zakaj stranke same ne prečistite teh stvari, da se potem še mi javno s tem ne 

ukvarjamo v nedogled. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, preden mi damo koga na kandidatno listo, od 

njega zahtevamo, da pove, ali obstaja karkoli v njegovi karieri ali življenju, kar ni javno znano, 



 

česar volivci ne vedo in kar bi lahko potem seveda škodilo njemu ali stranki ali sploh naredilo 

njegovo kandidaturo za moralno sporno. In to varovalko pač striktno uporabljamo, pri gospodu 

Mariniču je obtožba obstajala prej preden je kandidiral in dobil je na teh volitvah še bistveno več 

glasov. No, kljub temu je pa zdaj on pravnomočno obsojen. Sem govoril z njim, tudi drugi kolegi 

stranke so govorili z njim, tudi sam je pretehtal možnosti, zdaj ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zakaj niste zahtevali? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Čakajte, bom povedal do konca. Njegov primer ni 

takšen, kot se zdaj prikazuje v javnosti. Neka učiteljica se je po treh letih spomnila, da je on 

prepisoval. Zdaj, ali je bilo to res ali ne, pustimo to, bo že presojeno, ampak on je zdaj 

pravnomočno obsojen. Jaz sem dal že v tem nagovoru pred temi zadnjimi demonstracijami v 

Ljubljani, da v pravni državi, če hočemo vzpostavit tudi pravično državo, je pač nekaj stvari 

treba spoštovat tudi če gredo v tvojo škodo. Se pravi, lahko se ne strinjaš z neko sodbo 

ustavnega sodišča, sodišča z zakonom, misliš, da je slab in tako naprej, ne, ne, moreš 

spoštovati, ko je stvar dokončna. In po tem pogovoru je gospod Marinič to dejstvo sprejel in on 

bo odstopil kot poslanec. To je že drugi tak primer, ko odstopa poslanec Slovenske 

demokratske stranke. Prvi tak primer je bil gospod Pavle Rupar. Ki se sploh ni še znašel takrat 

v sodnem postopku. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zoran Thaler je pa odstopil takoj, ko je bila 

objava v Sunday Timesu. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Pa ne iz slovenskega parlamenta. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: To je res. Iz evropskega, ki naj bi ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: V slovenskem parlamentu bo zdaj drug tak primer, 

obakrat je to poslanec Slovenske demokratske stranke. Se pravi, neka razlika tukaj vendarle 

obstaja. Zdaj, ko pa že govoriva o tem, da je treba spoštovati tisto, kar je pravnomočno, kar tudi 

če se s tem ne strinjamo, drugače sistem razpade. Bi omenil še ta škandal, ki se je zgodil pri 

nepotrditvi svetniškega mandata gospod Kanglerju. Vi si lahko o njem mislite kar hočete, vendar 

nekdo, ki je bil legitimno izvoljen, ne more biti oškodovan v tem smislu, da se mu odvzame 

mandat z glasovanjem njegovih kolegov, ki so bili izvoljeni na enak način. Ne glede na to, kaj si 

mislimo o tem, kaj ta stori. Zdaj ta argumentacija, to ni bilo zakonito, je bilo pa dobro, izjemno 

nevarna. S takšno argumentacijo so v tej državi ali predhodni državi pred desetletji streljali v 

(nekaj besedila manjka). So rekli, ni zakonito, je pa to dobro. Vprašanje, kdo je tisti, ki presodi, 

kaj je dobro in kaj je slabo, zato je pač pravne norme treba spoštovati, zakon je treba 

spoštovati, parlament je tisti, ki jih lahko spreminja. In v tej državi imamo mehanizme, preko 

katerih se to doseže. Ker, če ta primer obstane tako kot je, bomo naslednjič izvolili državni zbor, 

recimo ena stran bo imela en glas več, lahko mirno ne izglasuje mandatov trem, štirim 

poslancem bodoče opozicije, si zagotovi dvotretjinsko večino, spremeni ustavo, s tem 

argumentom, mogoče ni zakonito, je pa dobro. Imamo to moč in lahko to naredimo. Torej, jaz 

upam, da se bo to čim prej razčistilo, da bodo sodne inštitucije tukaj reagirale in da bo tudi v 

pravni stroki, sploh v javnosti, tukaj prišlo do tega, da bo vsak šel malo vase in se vprašal kam 

takšno ravnanje vodi. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Gospod predsednik, ko ste že omenili bivšega 

župana Maribora. Vi ste z njim govorili, to ste povedali tudi sami, v telefonskem pogovoru. 

Zanima me, ali ste mu vi svetovali, naj odstopi. In če ste mu svetovali, zakaj ste mu pravzaprav 

to svetovali? Po eni strani seveda ni pravnomočno obsojen, o tem sva že govorila kot neki 

pomembni ločnici, drugo pa je to, da ste morda sami precenili, da človek, proti kateremu je 

vloženo toliko kazenskih ovadb, verjetno pri ljudeh in pri gospodarskih partnerjih in tako naprej, 

najbrž ne vzbuja več toliko zaupanja, kot bi ga brez vseh teh sumov, ne? Zanima me, kaj je pri 



 

vas prevesilo in če sva že prej govorila o tem odstopanju in tako naprej, gospod Kangler se je 

precej dolgo oklepal oblasti - je kar trajalo, preden se je odločil zaradi vseh pritiskov, poročila 

protikorupcijske komisije. Zdaj sem se spomnila še na en primer - Katarina Kresal - pustiva vsa 

druga ozadja - je odstopila v trenutku, ko je prejela poročilo protikorupcijske komisije, kjer je 

komisija zaznala možnost koruptivnosti pri njenem nakupu stavbe Preiskovalnega urada. Torej, 

kaj je tisto, kar prevaga ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Slučajno je to bilo v času, ko so rušili Pahorjevo 

koalicijo. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Saj sem rekla, pustiva ozadja, ampak sta dva 

modela - se oklepaš oblasti oziroma rečeš ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Po ustavi lahko prideš v tej državi do oblasti tako, da te 

ljudje izvolijo. Gospod Kangler je bil izvoljen v prvem krogu na zadnjih županskih volitvah tako 

kot gospod Popovič ali gospod Janković. Kar se tiče javno-zasebnih partnerstev, ki se mu 

očitajo, upravičeno ali neupravičeno, nisem jaz tisti, da bom jaz to sodil nepolitično, to so 

njegovi volivci, sodno bo pač sodilo sodišče. Ampak če gledamo te zneske, so 10 do 20-krat 

manjši od zasebnega dela partnerstev v Ljubljani. Pa v Ljubljani protikorupcijska komisija ko da 

to ne obstaja, v Mariboru pa je bilo to vse izjemno hitro. Jaz se ne morem znebiti občutka, da je 

šlo tukaj za dvojne kriterije. Še posebej pa me moti to, da je pravzaprav časopis Dnevnik prej, 

preden je protikorupcijska komisija že kaj rekla, to isto objavil kot da bi imeli skupno odpremno 

pisarno. Zdaj, gospoda Kanglerja jaz nisem nič nagovarjal. Sem mu pa skušal predočiti 

posledice, ki nastajajo v Mariboru zaradi nasilnega dela protestov. Nasilnega dela protestov ob 

tistem predzadnjem zborovanju se je udeležilo preko 800 ljudi. Zdaj, očitno je nek val potegnil 

vase tudi mlade ljudi, ki verjetno še nikoli prej niso bili nasilni. Ki so se tam znašli mogoče tudi 

slučajno pa so sosedje metali kocke pa so še oni metali kocke, v tem rečem, da vsak, ki vrže 

kocko na policista, granitno kocko na policista, to ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: To se ne dela. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, da se to ne dela, to je poskus umora. To je poskus 

umora in tukaj mora biti ničelna toleranca. Tako kot je treba z vsemi sredstvi braniti pravico do 

mirnih protestov, ta vlada bo to storila, je treba tudi ko gre za nasilje, uporabiti in v javnem 

diskurzu in ne sme se pojavljati na vaši televiziji, kot se je to zgodilo včeraj, da neka javna 

oseba mirno opravičuje, kako ga kocke prav privlačijo, ker je to poziv k nasilju in bi morali 

ustrezno reagirati, skratka ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ne vem točno o čem govorite, gospod Janša, 

zato bom težko zdaj branila ... Vam pa moram reči, da se ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Glejte, včeraj je v neki vaši oddaji ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: … da zelo pazimo. Mislim, da so mediji 

relativno (nekaj besedila manjka) glede tega. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Včeraj je v neki vaši oddaji zvečer neka javna oseba 

rekla, da ga granitne kocke vse bolj privlačijo, ko se je govorilo o teh protestih ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, ampak to je bilo izrečeno vendarle ... 

Metaforično ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, danes so bile tudi reakcije na to, oglejte si ta 

posnetek, ni bilo prvič, da se do te izjave prihaja, skratka ... 



 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Gospod predsednik, predstavniki vaše stranke 

očitajo medijem, konkretno nam, da smo prejeli delež nekega denarja, ki je prišel iz tujine za 

spodbujanje protestov ali kaj že in je to tudi neke vrste besednjak, čudaški kot tisti, se strinjava? 

Ampak vendarle, govorimo stvari se mi zdi v tej državi, ki so pogosto zelo neodgovorne. Če ima 

SDS kake oprijemljive podatke ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Še enkrat bom ponovil, da je treba ločiti med protesti, 

med besednimi obračuni in tako naprej, in nasiljem ali pozivanjem k nasilju. Tukaj je neka 

ločnica. In če dokončam to pripoved od prej, zdaj to, kar se je dogajalo v Mariboru z 800 

nasilnimi protestniki, je vodilo nekam, kar bi bilo izjemno nevarno in bi se naslednjič zgodila 

tragedija. No, v tem pogovoru je gospod Kangler pač dejal, da bo resno razmislil o tem in da bo 

naredil vse, da umiri to situacijo. In čez nekaj dni je potem odstopil. Na podlagi tega pogovora 

ali ne, to ne vem, res pa je, da je prispeval k temu, in da se je situacija vsaj malo umirila in hvala 

bogu od takrat naprej kakšnih zelo resnih, nasilnih dejanj ni bilo. Jaz mislim, da bi se morali kot 

družba vprašati, kako je možno, da se naenkrat, praktično čez noč, pojavi nasilje, ki ga prej 

skoraj ni bilo, da si policijo izbere za tarčo, da se potem skuša tudi opravičevati, češ saj če 

mečeš kocko na policista, to ni nič, je malo da ne junaško dejanje, jaz mislim, da bomo kot 

družba naredili zrelostni izpit, če bomo uspeli vsi, ki nastopamo v javnem prostoru, tukaj 

potegnit zelo jasno črto med mirnimi protesti, med legitimnimi zahtevami, med zahtevami po 

odstopu vlade, kakorkoli, saj to je legitimno, in nasiljem, ki je uporabljeno proti nekomu, ki je pač 

v uniformi, je pa glih tako, ravno tako naš državljan z nizko plačo, z napornim delom in z družino 

in tako dalje, ne? To, da se tukaj predstavlja policijo kot neko, ki brani nek režim, je popolnoma 

zgrešeno. Slovenska policija tukaj brani ustavno pravico do mirnih protestov. Oni so tam zato, 

da ni nasilja. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Tako je. Gospod predsednik, ko sva govorila o 

protikorupcijski komisiji. Naši viri pravijo, da je komisija za preprečevanje korupcije poslala 

poročilo, v katerem piše, da je bila zaposlitev vaše hčere v Plinovodu, v Plinovodih, da ustreza 

definiciji korupcije. Zdaj, če bo takšno tudi končno poročilo, tega še ne vemo, kaj boste storili? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kaj mislite, kaj lahko jaz storim? Najprej lahko samo 

rečem, da samo padem dol od presenečenja, ker jaz tega poročila nisem videl, niti ni bilo nikjer 

objavljeno, da bi protikorupcijska komisija uradno kaj takšnega naredila očitno. Ne vem, je spet 

nekaj prišlo v medije preden se je zgodilo, ali pa ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, poročilo je bilo posredovano Plinovodom, 

ki morajo zdaj na zahteve odgovoriti in na tisa vprašanja in potem bo oblikovano končno 

poročilo. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: To je sporočilo protikorupcijske komisije? 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Tako je. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz ne vem, glejte, jaz sem dejal že včeraj v Državnem 

zboru. Moja hčerka ni dobila zaposlitve čez noč, dala je nešteto prijav na različne razpise, imela 

je težave, ne samo zdaj, ampak tudi že prej, zaradi svojega priimka, je bila odlična študentka, 

zlata maturantka, Zoisova štipendistka in kot Zoisova štipendistka je končala univerzo 

pokrajinsko arhitekturo na Švedskem in je bila izbrana med nekaj kandidati. Obstajajo drugi 

primeri, ko so bili raznorazni izbrani med stotinami kandidati pa se protikorupcijska komisija s 

tem ne ukvarja. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Ni prav, ni prav. To se v tej državi seveda ne 

bi smelo dogajati, ampak ... 

 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz nimam nič z zaposlitvijo moje hčere. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Razlog zakaj vas sprašujem seveda je 

naslednji - vi veste, da v času ko je zelo huda stiska ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz dopuščam možnost, da je nekdo zaposlil, ker je 

pač, ker ima takšen priimek, je pa hkrati ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Zaposlil tudi Tanka in Zagožna? Njune 

otroke? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz ne morem odgovarjati za druge ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: No, saj, razumem. Ampak razumete 

percepcijo javnosti? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ampak tudi naši otroci morajo biti nekje zaposleni ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: To je res. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ampak mora biti to narejeno na korekten način. Jaz še 

enkrat poudarjam, moja hčerka ni bila zaposlena čez noč, dala je nešteto prijav in prošenj, 

dobila je službo po več kot pol leta potem, ko je pač diplomirala, in ima vse kvalifikacije in 

ustrezno izobrazbo za tisto, kar dela. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Gospod predsednik, na koncu sem vas v 

bistvu hotela vprašati, kako ocenjujete delo vaše vlade v minulem mandatu pa sva že uvodoma 

povedala, katerih projektov ste se lotili, katere ste pripeljali do konca, katerih se še morate lotiti, 

da bo ta država v bistveno boljši kondiciji. Tako da bi v bistvu končala zadevo z nekim drugim 

vprašanjem - namreč v soboto je državna proslava, je bila preložena s petka prav zaradi 

demonstracij, zdaj pa slišimo ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, to ne drži. Državna proslava je bila preložena zato, 

ker je državni zbor združil prisego novega predsednika države in prireditev in ... 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: A, torej demonstracije nimajo nič s tem ... 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Vedno je to skupaj. Sicer bi morali, bi bili to dvojni 

stroški. Demonstracije so najavljene tudi za soboto. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Tudi za soboto, ja. Zdaj spet slišimo, da bo 

peta seveda himna, ampak ponovno druga in sedma kitica. Vemo, kaj pravi zakon, vemo, kaj je 

zapisano v ustavi, vemo, kaj je naša himna. Se vam zdi o v tem času v bistvu potrebno? Tako 

izpade kot provokacija. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Jaz ne vem, kaj bo peto, ker nisem režiser, to je prvo. 

Drugo pa, ko ste rekli, vemo, kaj piše v ustavi, kaj piše v ustavi? 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Da je naša himna, torej ustaljena kitica, ko jo 

vsi poznamo >>Žive naj vsi narodi, ki ...<< 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Ne, ne, ne. Spoštovana gospa, v ustavi piše, himna 

republike Slovenije je Zdravljica. In ko smo državo razglasili, smo peli Zdravljico. Šele leta 94 je 

zakon, po mojem mnenju protiustavno določil, da je himna samo 7. kitica Zdravljice. In po, ne 



 

samo mojem mnenju, ampak po mnenju številnih, je oboje prav. V skladu z zakonom je, če se 

izvaja 7. kitica, v skladu z ustavo pa je, če se izvaja cela Zdravljica, tako kot smo to naredili 

takrat, ko se je država razglasila, ni pa prav, da se izvajajo recimo štiri kitice, kot se je to zgodilo 

junija, ne? Tisto ni bilo ne po ustavi, ne po zakonu. Zdaj, kako bo tokrat, jaz mislim, da ne bo 

nobenih problemov. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Prav, gospod predsednik. Hvala lepa za ta 

pogovor. 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Hvala vam. 

 

NOVINARKA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ: Hvala. 


