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UROŠ SLAK (voditelj): Dober večer. Pred nami je prvi pravi krizni proračun. Vlada bo zaradi manjših
davčnih prilivov varčevala na celi črti. Najbolj bodo zmanjšali naložbe v infrastrukturo, ki so v preteklosti
precej poganjale slovensko gospodarstvo. In prav to in zvišanje trošarin je najbolj zbodlo opozicijo na
današnji seji Odbora za finance, ki je obravnaval rebalans proračuna, o katerem bodo poslanci začeli
razpravo v petek. Vladajočo koalicijo pa skrbi tudi misel, da bi opozicija predlagala referendum o tem, ali
naj Slovenija Grčiji pomaga s posojilom 360 milijonov evrov.
ERIK BLATNIK (novinar): Poleg Ministrstva za finance vlada pas najbolj zateguje Ministrstvu za promet.
Zaradi varčevanja pri investicijah v železniško infrastrukturo ter vzdrževanju in gradnji državnih cest, bo
prometno ministrstvo ob dobrih 180 milijonov evrov. 80 milijonov manj državnih sredstev bo dobilo tudi
gospodarstvo.
SAMO HRIBAR MILIČ (generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije): : Na vseh področjih, tako na
področju gradbeništva, kot na področju informacijskih tehnologij imajo naša podjetja s strani domače
države premalo naročil. Imamo celo primere, ko domača podjetja na kakšnem razpisu, ker nimajo
referenc, sploh ne morejo konkurirati. Torej država bi morala naročati tako, da bi to stimuliralo
gospodarski razvoj in s tem prinašalo delovna mesta in tudi reference potem za konkuriranje na
mednarodnem trgu.
BLATNIK: Varčevanje na račun državnih investicij bodo najbolj občutili podizvajalci. Elektroinštalater
Andrej Počivavšek, ki ima v svojem podjetju 30 zaposlenih, v poslu pa je že 40 let, napoveduje črn
scenarij.
ANDREJ POČIVAVŠEK (lastnik podjetja Elektro Počivavšek): Nedvomno bodo tukaj posledice ogromne,
neslutene. Celo lahko rečemo, če bodo preveč radikalni, ker država, ko zmanjšuje javno porabo,
zmanjšuje tudi nam delež dela, mi moramo potem ljudi odpuščati, moramo zmanjševati plače. In temu
se reče začaran krog siromaštva.
BLATNIK: Vlada varčuje tudi pri zdravstvu, a se, kot zagotavlja, zaradi tega ne bo dotaknila denarja za
zdravstvena zavarovanja za socialno najbolj ogrožene. Prav tako naj nebi bile ogrožene letošnje
investicije v zdravstvu. Za slabih 50 milijonov evrov bo vitkejša tudi vojska. A 600 milijonov
privarčevanih evrov, je za mnoge premalo. Vlada bo morala z znižanjem plač ali odpuščanjem nujno
zarezati tudi v prepožrešni javni sektor. Ta letno porabi okoli 43 odstotkov ustvarjenega BDP-ja.
Dr. DUŠAN MRAMOR (dekan Ekonomske fakultete v Ljubljani in nekdanji minister za finance): Jaz
mislim, da bi takoj, ko je ta vlada prišla, bi morala enostavno ne omogočiti odprave plačnih
nesorazmerij. Enostavno ustaviti.
BLATNIK: Vse bolj vroče pa postaja tudi vprašanje, ali naj Slovenija nameni 380-milijonsko pomoč Grčiji.
V javnosti so se namreč pojavile neuradne informacije, da opozicijski poslanci resno razmišljajo o pobudi
za razpis referenduma o tem vprašanju. Premier Pahor naj bi zato v teh dneh obiskal Janšo in ga skušal
pregovoriti, naj SDS te ideje ne podpre.
SLAK: Spoštovani gostje dober večer.

GREGOR GOLOBIČ (Zares): Dober večer.
ANDREJ VIZJAK (SDS): Dober večer.
BOGDAN ČEPIČ (SD): Dober večer.
RADOVAN ŽERJAV (SLS): Dober večer.
SLAK: Gospod Vizjak, se je za sestanek že zgodil, oziroma je referendum, na katerem bi ljudje odločali,
ali naj Slovenija da Grčiji 380 milijonov evrov pomoči, za vašo stranko realna možnost, oziroma ga
podpirate?
VIZJAK: No, kar se Slovenske demokratske stranke tiče, o tej možnosti razpisa ali pa nekih
referendumskih postopkov nismo ne debatirali ne sprejemali kakšnih odločitev in niti ne razmišljali.
SLAK: Se pravi, to ni opcija?
VIZJAK: Zaenkrat ne vidim nobenih realnih osnov za to.
SLAK: Gospod Žerjav, za Ljudsko stranko?
ŽERJAV: Tudi za nas to ni nobena opcija.
SLAK: Gospod Golobič, vas je ta odgovor pomiril? Zakaj potem tak sklep, da Pahor gre k Janši, na
koaliciji?
GOLOBIČ: No, nekega formalnega sklepa ni, je pa bilo razmišljanje o tem, da se to možnost preveri, ker
gre za zelo pomembno odločitev. Tu ne gre za odločitev o tem, ali se Grčiji pomaga ali ne. Tudi gre za
poroštvo, ne za neko neposredno pomoč. Tukaj gre za vprašanje, ali bo Slovenija ostala na nek način
znotraj evro območja in Evropske unije. Namreč cela Evropska unija, celo področje evra bo pomagalo
tukaj Grčiji zato, da bi pomagalo sebi. In Slovenija, ki bi izstopila, bom rekel, iz te kompozicije, ki je

ključnega pomena za slovensko gospodarstvo, bi na nek način prostovoljno se odločila, da ostane, na
primer pred osamosvojitvijo kar v Jugoslaviji. Hočem reči, dramatične posledice bi bile na vidiku, če bi ne
videli posledic takšne poteze, nepremišljene, dolgoročne, za stabilnost Slovenije in njen razvoj.
Vv Ali dovolite?
SLAK: Ja.
VIZJAK: Tu je nekaj pomislekov glede te pomoči Grčiji, predvsem zaradi tega, ker je Grčija vseskozi
kršila določena pravila stabilnosti in rasti, ki je neke vrste ustava Evropske unije. In kršila je seveda tudi
še marsikatero drugo pravilo glede stabilnosti javnih financ. In nenazadnje, v krizi smo sedaj vsi. In tudi
velika skepsa je, ali bo Grčija v stanju ta denar povrniti in se utemeljeno postavlja vprašanje smiselnosti,
namenskosti in učinkovitosti tega posojila. Pa še seveda, veliko vprašanje je, ali ne bomo mi jutri potrkali
na ta vrata, ker po tem naraščanju slovenskega javnega dolga je seveda tudi stanje v Slovenji čedalje
bolj zaskrbljeno. Pa še nekaj, s tem posojilom bolj kot Grčiji, po moji oceni, pomagamo
zahodnoevropskim bankam.
SLAK: Se strinjate s to tezo, gospod Golobič?
GOLOBIČ: Poglejte, pomagamo evro območju, da preživi. To je zelo pomembno. Slovensko
gospodarstvo je usodno odvisno od partnerjev v evro območju. In odločitev Slovenije, da ne sodeluje v
tem procesu ohranitve evro območja, njegove integritete, je tako usodno, da tu govoriti o tem, tu ne gre
za odpustek Grčiji. Grčija bo pod pozornim nadzorom v nadaljevanju, kaj bo s temi sredstvi počela in
kakšne ukrepe bo sprejemala. In slovenja je zahtevala, predsednik vlade na Evropskem svetu je
zahteval, da se redno poroča o tem, kaj in pogojeval asistenco Slovenije pri tem, s tem, da bo Grčija še
izpolnjevala vse obveze.
SLAK: Ampak pojdimo na te… Samo malo, gospod Žerjav, boste v nadaljevanju. Pojdimo na domače
težave. Vi ste danes zelo nasprotovali na odboru višanju trošarin, na cene, na pogonsko gorivo, na
elektriko. Zakaj?
VIZJAK: Poglejte, v času gospodarske krize je višanje davkov nespametna poteza, ki je praktično nihče
ne počne, ker to dodatno znižuje konkurenčnost gospodarstva, dodatno povečuje gospodarstvu stroške.
Povečuje stroške tudi ljudem. In ob nižanju plač, ob pravzaprav vse daljši vrsti brezposelnih, ob
nenazadnje nižjem usklajevanju pokojnin, se seveda socialni položaj v Sloveniji slabša, če se hkrati še
stroški življenja dvigujejo. In to se ne dogaja samo neposredno, torej zaradi dviga energentov. Tudi
posredno. S tem bodo storitve dražje, s tem bodo izdelki dražji, inflacija bo torej generirana in vrsta
negativnih učinkov takih ukrepov je. To so nespametni ukrepi v času gospodarske krize, ki imajo zgolj
nek kratkoročni fiskalni učinek, pa še ta vprašanje, če se ne izniči v zelo kratkem obdobju zaradi padca
gospodarske aktivnosti.
SLAK: Se strinjate s tem?
ČEPIČ: Trošarine so predvidene do konca leta 2011 oziroma 12, torej gre za kratkoročen ukrep na
področju energentov in na področju elektrike. Ni res, da seveda bo to vplivalo na gospodarstvo. Gre za
trošarine, ki jih bo v veliki meri plačevalo res ljudje, potrošnja. In na ta način bo seveda nekoliko dražje.
Niso pa to tako veliki zneski, v masi pa se to pozna. Gre za elektriko, mislim, da 4 evre na mesec, gre za
nekatere druge stvari, kjer so stvari, kjer so seveda tudi te trošarine. So pa seveda trošarine tako na
tobak kot na alkohol, ki se zdaj pa res močno povečuje. Mislim, da je prav, da na tem področju.
SLAK: Gospod Žerjav.
ŽERJAV: Poglejte, v obrazložitev proračuna ste zapisali, da bo iz naslova trošarin, na račun elektrike
pobranega za 120 milijonov evrov več torej trošarin. In od teh 120 milijonov evrov trošarin pade na
gospodarstvo približno 86 milijonov evrov. Torej to gre za direktno obremenitev gospodarstva. In
konkreten primer, torej Papirnica Krško, Vipap Krško, bo iz tega naslova morala plačevati za 2 milijona
evrov več trošarine, kot je plačevala do sedaj. Tu gre približno za 400 evrov dodatnega stroška. In pri
takih ukrepih bi vendarle bilo potrebno razmišljati o tem, kakšne posledice imajo takšni ukrepi, ko
direktno obremenjujemo gospodarstvo. To se mi zdi neodgovorno.
ČEPIČ: Ja, na drugi strani tudi vračamo skozi nekatere ukrepe, ki so. Ali pri pomoči socialni, kjer smo
seveda sofinancirali čakanje na delo: Tudi v nekaterih drugih stvareh, kjer se je gospodarstvu v veliki
meri pomagalo, zato da je lažje prebrodilo to krizo, ki je bila izjemno velika in je bila naenkrat,…
ŽERJAV: Papirnica Vipap ne bo od tega imela ničesar.
VIZJAK: Torej najprej pomagati, potem pa obremeniti, tako da bo efekt minus, to je super politika.
GOLOBIČ: Meni je bil zelo všeč prvi stavek te napovedi, vaše, ko je rekel, prvi pravi krizni proračun. In
to je res. Ta država se sooča ta trenutek s prvo pravo, realno ekonomsko situacijo po osamosvojitvi. In
to, bom rekel, ob vsej dramatičnosti drži. Porabimo ta hip milijardo osemsto milijonov evrov več, kot
ustvarimo. Smo na ravni gospodinjske logike. To je realnost, o kateri se pogovarjamo. Imamo toliko in
toliko izdatkov. Imamo toliko in toliko prihodkov. In te trošarine so ukrep, ki ga nihče ne sprejema rad.
Zato je začasen. Vendar, ob teh trošarinah zmanjšujemo izdatke za 600 milijonov evrov. Zarezali smo

povsod. Poglejte in to je zelo pomembno povedati pri tem, v nasprotnem primeru bi morali še bolj
zmanjšati investicije. In bom rekel, ukrepi, ki sledijo, ki pa bodo res pomenili tudi zmanjševanje plač, ker
do zdaj se v javnem sektorju to še ni zgodilo. Zaustavilo se je to, bom rekel, znamenito Virantovo
nesmiselno rast. Vendar zmanjševanje še pride in takrat bo podpora opozicije zelo potrebna, da tam ne
bo, bom rekel, pogovorov o tem. Opozicija ima lepo lastnost, da ji ni treba paziti na levo stran bilance,
torej na prihodke. Ampak to je zelo pomembno in vlada pa pač mora skrbeti za celoto, tako kot mora
gospodar v družini skrbeti za to, da so izdatki usklajeni s prihodki.
SLAK: Gospod Vizjak, replika, investicije.
VIZJAK: Glejte, soglašamo, soglašamo s tem, da je rebalans potreben, kajti drastičen upad davčnih
prihodkov, zlasti davka od dohodkov pravnih oseb, torej davkov od dobička, je razlog, da se omejijo
odhodki. Vendar tu je problem. Omejujejo se sedaj glavni investicijski odhodki. Torej ti odhodki, ki
generirajo gospodarsko aktivnost, ki zaposlujejo ljudi, ki ustvarjajo nenazadnje tudi gospodarsko rast,
delovna mesta in ki generirajo davke na koncu koncev. In…
GOLOBIČ: No, to pa ne drži.
VIZJAK: In seveda… Seveda je res. In namesto, zato mi predlagamo, da bi morali poseči v ta
neinvesticijski, mehki del proračuna, ki se bohoti in bohoti. Poglejte tu imam grafe…
SLAK: Kateri je to recimo del proračuna, v katerega bi recimo vi, namesto investicij, zarezali?
VIZJAK: Glejte, tu je število zaposlenih v javnem sektorju. A je ta krivulja kje odraz kakšne krize? Ta
krivulja kaže, da se je število javnih uslužbencev v mandatu prejšnje vlade, v mandatu vseh vlad, pa do
leta 2010 dviguje pravzaprav brez kakršnekoli povezave z prihodki proračuna. Prihodki proračuna so
drastično padli, odhodki proračuna pa drastično naraščajo. In to je nestabilen sistem. In ko govorimo o
protikriznem proračunu, protikrizni proračun in rebalans bi bil takrat, kadar bi trajno omejili odhodke. To
se pravi, kadar bi zarezali v tisto strukturo trajnih odhodkov, ki so povezani s tako materialnimi stroški,
tudi nenazadnje s plačami, z neštetimi novimi agencijami, ki so ustanovljene in z bohotenjem te…
Pravzaprav javni sektor potrebuje prestrukturiranje, Slovenija potrebuje vitkejši, učinkovitejši javni
sektor. Najlaže je pa govoriti, zdaj bomo pa kar odpuščali, zdaj bomo pa kar zniževali plače linearno. To
je nespameten ukrep. Potrebujemo prestrukturiranje.
ČEPIČ: Ampak je treba seveda zelo jasno povedati, v katerem delu se je povečalo število javnih
uslužbencev in v katerem delu se ni povečalo. In v državni upravi, ko govoriva o upravnem delu, se ni
povečalo, povečalo se je seveda v vojski…
GOLOBIČ: Se je zmanjšalo.
ČEPIČ: In se je celo zmanjšalo. Povečalo se je v vojski, v šolstvu, več imamo domov za starostnike in te
je treba seveda oskrbovati. Imamo seveda…
ŽERJAV: Mi smo v krizi.
ČEPIČ: Že, že…
VIZJAK: Ampak učinek je pa tole. Tole je pa učinek.
ČEPIČ: Imamo več vrtcev…
VIZJAK: Učinki so važni.
ČEPIČ: Nekdo jih… Ja, a bomo zdaj povečevali standard, ali zmanjševali standard…
VIZJAK: Poglejte, to je drug učinek. To je pa letna masa plač v javnem sektorju.
GOLOBIČ: To je pa Virantov učinek.
VIZJAK: Ja, zdaj, ampak poglejte…
GOLOBIČ: Virantov učinek je to.
VIZJAK: Ampak poglejte gospod Golobič, vi ste na odgovornosti, v vladi…
GOLOBIČ: 800 milijonov evrov dodatnih izdatkov za plače.
VIZJAK: Kaj ste naredili, da bi bilo drugače?
GOLOBIČ: Poglejte, v Sloveniji imamo socialni dialog. V časi prejšnjega mandata ga ni bilo. Ja, je na
robu, če ste zaznali. Je na robu tega, da se bo ustavil.
VIZJAK: Vse odločitve v prejšnjem mandatu smo sprejeli s soglasjem, s socialnim soglasjem.
GOLOBIČ: Poglejte, odločitev…
ČEPIČ: Ste v mesecu dni za 25 procentov dvignili plače.
GOLOBIČ:… In odločitve na primer o zaposlovanju zvestih kadrov v času odhoda vlade. Takrat ste
razmišljali o tej krivulji? Niste. Veste, koliko ljudi je bilo zaposlenih v zadnjih mesecih odhoda vlade?
Ampak to, poglejte, zelo pomemben podatek, kup podatkov…
VIZJAK: Še enkrat, odgovornost imate in kaj ste naredili na tem področju?
GOLOBIČ: Zmanjšali smo…
ČEPIČ: Danes ste predlagali amandma, s katerim vam je ministrica za finance jasno povedala, da bi
naslednji mesec brez socialnega dialoga morali zmanjšati javnim uslužbencem plače od 25 do 30, 35
procentov.

SLAK: Ampak preden nadaljujemo…
GOLOBIČ: Samo nekaj…
ČEPIČ: To je bil vaš ukrep.
GOLOBIČ: Če lahko nekaj dejstev, gospod Vizjak je tu kazal neke tabele, damo dejstva…
VIZJAK: To so podatki AJPES-a. To so uradni podatki.
GOLOBIČ: Ja, ja, samo treba jih je pravilno interpretirati…
VIZJAK: Ali lahko to interpretacijo, gospod Golobič…
GOLOBIČ: Ne, ne, ne, o investicijah je bilo govora, to je zelo pomembno. Namreč…
SLAK: Se strinjam.
GOLOBIČ: …To je eklatantna neresnica. In obseg investicij…
SLAK: Ampak preden gremo…
GOLOBIČ: …države in tudi v zvezi z obrtnikom, o katerem ste prej govorili, njegova skrb je po moje
pretirana. Poglejte, obseg investicij leta 2008 je znašal s strani države dobrih 900 milijonov evrov. V letu
2009, kriznem, se je povečal za 200 milijonov evrov in znaša danes milijardo tristo milijonov. Ob tem
rebalansu investicije se povečujejo. In se bodo tudi v proračuni za 2010. Gospod Vizjak, to so fakti…
VIZJAK: Poglejte, kako je to sprevračanje podatkov..
ČEPIČ: Pa ni res.
GOLOBIČ: … Poglejte si…
VIZJAK: Poglejte še enkrat.
GOLOBIČ: Poglejte si v proračun…
VIZJAK: V letih 2006, 2007, 2008 je bila enormna rast zasebnih investicij in država tudi ni potrebovala z
javnimi…
GOLOBIČ: Zasebne investicije, seveda.
VIZJAK: … z javnimi investicijami, ker je delovala tudi delno proticiklično….
GOLOBIČ: …In ker zasebnih ni, zdaj država deluje prociklično…
VIZJAK: Ja. Sedaj bi pa morala…
GOLOBIČ: In, in…
VIZJAK: Ko so ugasnile zasebne investicije, ko so ugasnile…
GOLOBIČ: Investira država.
VIZJAK:… Bi pa morala država pospešiti investicije.
GOLOBIČ: In investira.
VIZJAK: Ter dejansko delovati tako, da bi…
ŽERJAV: Katere pa so te investicije?
VIZJAK: … Ohranjala delovna mesta.
GOLOBIČ: … Poglejte si v proračun. Imate razdelano zelo natančno. Na primer, jaz vam lahko za svoj
resor povem, izgradnja nove medicinske fakultete v Mariboru. Se vam zdi nepotrebna? Potrebujemo
nove zdravnike? Potrebujemo. Investiramo tja. In podobne. Teh investicij…
VIZJAK: Kaj pa urgentni center…
ŽERJAV: Poglejte, gospod Golobič…
VIZJAK: Univerzitetnega kliničnega centra? Jo brišete ven.
GOLOBIČ: Ti, ti, ti… Ste slišali ministra za finance? Se ne ustavlja. Investicije…
VIZJAK: Ja, ni ga več notri.
GOLOBIČ: Ne drži, kar ste rekli, da jih zmanjšujemo. Še zmeraj je trend pozitiven. So skozi rebalans
zmanjšane, vendar za 320 milijonov večje, kot so bile leta 2008. To je fakt. Torej ne zavajati ljudi…
VIZJAK: Glejte, to verjame samo še koalicija, gospodarstvo temu ne verjame, stanje v gospodarstvu je
drugačno. Jaz ne vem, kje živite?
GOLOBIČ: To so številke. Poglejte si proračun in številke.
SLAK: Ampak poglejte, če gremo k proračunu, jaz bi morda naredil tukaj zdajle en korak nazaj, oziroma
govorili smo o tem zaposlovanju. Koliko se širi, koliko se ne širi v državni upravi, da je to eden od te…
GOLOBIČ: V državni upravi se ne širi.
SLAK: Oziroma v ministrstvih, v javnem sektorju.
VIZJAK: Javna uprava.
SLAK: Pa si poglejmo. Čeprav je Pahorjeva vlada obljubljala zmanjševanje števila zaposlenih v javnem
sektorju, se je tam od decembra 2008 pa do letošnjega aprila zaposlilo 2.400 ljudi. Zmanjšalo se ni niti
število agencij in zavodov, pač pa je vlada ustanovila še pet novih agencij, a pravi, da to ne prinaša
dodatnih stroškov. Med agencijami pa je tudi nekaj takih, ki bi jih lahko verjetno pogrešali. Poglejmo
nekaj primerov.
PETRA BEZJAK (novinarka): Pod Ministrstvo za kmetijstvo spada poleg Veterinarske in Fitosanitarne
uprave, inšpektorata za kmetijstvo in gozdarstvo, ter agencije za kmetijske trge, še pet zavodov in

skladov. Med njimi najdemo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenje, ki izdeluje analize hmelja,
pa Zavod za gozdove, ki svetuje in izobražuje lastnike gozdov. Pod kmetijsko ministrstvo sodi celo Zavod
za ribištvo. Plače direktorjev se mesečno gibljejo med 3 tisoč do 4 tisoč evrov bruto. Pod okriljem
kulturnega ministrstva je kar 32 različnih zavodov, muzejev, arhivov, gledališč. In kljub temu, da imamo
kulturno ministrstvo, se iz državnega proračuna financira tudi javni sklad za kulturne dejavnosti. Pred
letom dni pa se je oblikovala ena od petih novih agencij te vlade in sicer Agencija za knjigo. Njen direktor
ima izhodiščno plačo 3.600 evrov bruto.
IRMA PAVLINIČ KREBS (ministrica za javno upravo): Kajti kljub temu, da smo ustanovili nove agencije,
smo v uradniškem delu zmanjšali v času mandata te vlade število uslužbencev za nekaj manj kot 300.
Če pogledamo še okoljsko ministrstvo, ugotovimo, da ima 18 različnih zavodov in agencij. Med njimi pa
najdemo Ekološki sklad, Zavod za varstvo narave, Rudnik Žirovski vrh in Javno podjetje Infra, ki ureja
javno in lokalno infrastrukturo ob spodnjesavski verigi hidroelektrarn. 11 različnih agencij se financira iz
šolskega ministrstva. Direktorji Šole za ravnatelje, Centra za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja, Centra za dopisno izobraževanje in Zavoda za šolstvo mesečno
prejemajo dobrih 3.000 evrov bruto. Pod gospodarsko ministrstvo sodi 12 različnih uradov in zavodov.
Med njimi je na primer tudi neodvisna služba Slovenska akreditacija, ki izvaja postopke akreditiranja.
Sicer pa bi lahko bilo Lahovnikovo ministrstvo za zgled, saj je letos združilo Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov z Zavodom za blagovne rezerve. Na letni ravni naj bi privarčevali do 200.000
evrov. Podobne ukrepe morajo do konca leta pripraviti tudi ostala ministrstva.
SLAK: Golobič, kaj pravite na to statistiko? Po podatkih Urada za komuniciranje je imeli recimo vaše
ministrstvo 1.1.2008 121 ljudi, 1.5.2010 pa že 147. Ni nekako v skladu z napovedmi, kajneda.
GOLOBIČ: Brez težav. Direktorat za elektronske komunikacije, ki je bil prej pod Ministrstvom za
gospodarstvo, še v času gospoda Vizjaka in v začetku gospoda Lahovnika, se je preselil, združil z
Direktoratom za informacijsko družbo. Nobene nove zaposlitve, toliko manj, kot jih je tu več, jih je na
Ministrstvu za gospodarstvo. Tako, da v državni upravi se ni zaposlovalo, z izjemo vojske in policije do
neke mere. Vprašajte, bom rekel, resorne ministrice, za razloge, ki so bili že tudi artikulirani v prejšnjem
mandatu. To je posebna razprava lahko. Sicer pa ne. Zmanjšalo se je celo za toliko, kot v prejšnjem
celem mandatu v prvem letu te vlade, število zaposlenih. Zdaj, v javnem sektorju je drug problem…
SLAK: Kaj pa to število agencij recimo?
GOLOBIČ: V vrtcih, v domovih za ostarele, ki so bili zgrajeni, hvala bogu, v času tudi zasebnega, bom
rekel, tega investicijskega zamaha v prejšnjem mandatu, ti so odprti. Ljudje imajo te potrebe, domov za
ostarele imamo premalo. To so storitve, to ni, bom rekel, poraba v tem slabem pomenu besede. In tam
so te zaposlitve. V zdravstvenih domovih, v domovih za ostarele in v vrtcih. To je zaposlovanje v javnem
sektorju.
SLAK: Ampak ne, samo malo gospod Vizjak. Vi ste sicer zdaj zelo kritični…
VIZJAK: Ja, seveda.
SLAK: …Do gospoda Golobiča in te vlade, ampak glejte, tukaj morava pa kar biti realna. Tudi v času vaše
vlade je bilo ustanovljeno veliko agencij, veliko recimo…
GOLOBIČ: No, Agencija za knjigo je bil takrat ustanovljena, ampak…
SLAK: … Veliko zaposlenih. In se mi zdi, da se nobena politika tukaj ne more omejiti.
VIZJAK: V prejšnji vladi je bil odpor do ustanavljanja novih agencij in smo jih neprimerno manj
ustanovili, kot ta…
SLAK: Ste pa jih.
VIZJAK: Ne vem, če katero. Ne vem, če.
SLAK: Ste, ste, sem preveril.
GOLOBIČ: Agencija za knjigo je bila ustanovljena v vašem mandatu, zdaj bi pač…
VIZJAK: No, ne vem, dobro. Res je, imate prav. Tudi prejšnja vlada je imela usmeritev zmanjševanja
zaposlenih v državni upravi, ki je en segment javnega sektorja in nismo v celoti uspešno obvladovali tega
bohotenja javnega sektorja. Problem takrat je bil seveda nekoliko manjši, ker smo bili v okviru
gospodarske rasti in smo zniževali, to je zelo pomembno, zniževali stroške javnega sektorja v odstotkih
bruto domačega proizvoda. Torej v ustvarjenem, v gospodarstvu smo zmanjševali javno porabo. Kar je
dober, pozitiven trend. To se je zdaj drastično obrnilo. In seveda je potrebno začeti varčevati tudi na tem
področju. To je kriza povzročila in tukaj ima ta koalicija podporo sedanje opozicije. In jaz mislim, da se je
tu treba na nekoliko bolj inovativen način lotiti, kot so se lotili. Najlažje je reči…
SLAK: Kaj pa je bolj inovativen način, recimo, gospod Žerjav, ali pa vi, izvolite, ja.
VIZJAK: Čisto… Javna uprava potrebuje prestrukturiranje. Namreč mi imamo še ogromno nekaterih
funkcij, ki jih tako javna uprava, kot državna uprava vrši, ki so lahko bistveno manjše ali pa bistveno
zmanjšane, glede na naše članstvo v vseh, pravzaprav mednarodnih integracijah, kar jih je možno se
včlaniti. In zato jaz mislim, da bi se morali tudi na te nove pogoje, napeti seveda potrebe naše države. In

tudi glede na javnofinančne zmožnosti. In mene prav skrbi, ker vidim, da se pravzaprav otepajo,
vladajoči, posega v ta javni sektor. Jaz misli, da ga je potrebno začeti, da ga je pa potrebno začeti tako,
da bo država opravljala svoje funkcije, da to ljudje ne bodo čutili in da ga bo opravljala na učinkovit
način. Prihrankov je možnih veliko…
SLAK: Se res otepate tega, gospod Čepič?
ČEPIČ: Ne, ne otepamo se tega in to je v programu vlade. Videli smo pa danes en zelo inovativen način,
za 500 milijonov zmanjšamo plače v javnem sektorju in na ta način zmanjšamo. Nismo pa nič napravili,
nobene agencije nismo ukinili, ničesar, ampak zmanjšali smo plače. To je. Drugi del pa je seveda tisto,
kar kolega Vizjak pravi. Seveda, ob večjem BDP-ju je bil pač strošek za javno upravo nekoliko manjši.
Zavedati pa se moramo, da je gospodarska kriza, da je BDP manjši, ta strošek je pa žal ostajal isti. Vrtci,
šole, domovi za ostarele, vojska, policija, ta je ostala, ta se ob krizi ni zmanjšala. Žal.
SLAK: Gospod Žerjav, kaj so alternative, vaše..?
ŽERJAV: Torej poglejte, definitivno…
SLAK: … Tudi pri investicijah, ne samo javni sektor.
ŽERJAV: Definitivno javna uprava bo morala deliti usodo gospodarstva. Gospodarstvo je v tem letu pa
pol ali pa dveh plačalo svojo ceno. Plačali so jo delavci v realnem sektorju. Toliko in toliko jih…
SLAK: Kakšno alternativo predlagate recimo za gospodarstvo, da se te …? Kakšne so vaše alternative
vladnim ukrepom?
ŽERJAV: Zagotovo nekajkrat smo predlagali, da bi bilo potrebno uvesti nazaj olajšave za investicije. Zdaj
je nekaj bilo sprejeto za neko jamstveno shemo. Trikrat ali štirikrat smo predlagali, da se uvedejo te
olajšave za investicije. Gospodarstvo je treba dati zagon, je treba dati spodbudo, da bodo šle v novo, da
bo gospodarstvo šlo v nove investicije, da bomo ustvarjali nova delovna mesta. Tu posluha žal v zadnjem
času ni bilo.
GOLOBIČ: To pa ne drži, to…
ŽERJAV: To je pravi odgovor.
GOLOBIČ: Toliko spodbud…
ŽERJAV: In še nekaj želim povedati, 17 ministrstev je leta 2-8 porabilo 8 milijard evrov. V sprejetem
rebalansu proračuna za 2-10 je bilo predvidenih 10 milijard porabe. Zdaj smo znižali s tem rebalansom,
ali pa bomo znižali, za 600 milijonov. Torej, v primerjavi z letom 2-8, ko kje bil čas debelih krav, ko se
nam je očitalo, da se troši brez nadzora, skratka, da pregrevamo gospodarstvo in tako naprej, smo
porabili 8 milijard evrov. Ob 400 milijonov evrov večjih prihodkih. V letu 2-10, v času krize, bomo
potrošili za milijardo štiristo evrov, štiristo milijonov evrov več. Teh 17 ministrstev. Zdaj seveda bodo
rekli, češ, bili so sprejeti ukrepi v letu 2-8, ki imajo posledico zdaj to. Ne, leto in pol ste na vladi.
Odgovorni ste, da bi sprejeli spremembe. Prišli bi v Državni zbor s spremembo, ne vem, študentske
prehrane, pa bi rekli, bomo šli namesto tega v investicije. Nihče vam tega nebi očital, če bi to storili. Pa
niste.
ČEPIČ: To ni res, ampak…
GOLOBIČ: Investira se veliko. Država je vstopila, gospod Vizjak je prej lepo povedal. V času
konjunkture je zasebni sektor investiral več, kot investira danes. Na njegovo mesto mora v času krize
stopiti država…
ČEPIČ: Tako je.
ŽERJAV: Seveda.
GOLOBIČ: In to počne. Zato se ta potrošnja države povečuje. Poleg, če k temu prištejete še…
SLAK: Se povečuje, več investicij?
GOLOBIČ: Seveda se. In poglejte, iz 800, iz 900 milijonov v letu 2-8 je v letu 9 in 10 skupaj milijardo
tristo minjonov. Za 320 milijonov smo v teh dveh letih povečali investicije te države. In jih bomo,
načrtujemo v proračunu za 2-11, še za 130 milijonov evrov. Tako, da to ne drži z investicijami. Ne bom
spet o Virantovi plačni reformi, vi veste, podpisane so bile kolektivne pogodbe, ni kar tako enostavno od
njih odstopiti, se dogaja dialog, rast je bila ustavljena. Na vrsti je zmanjšanje. Ta podpora opozicije bo,
bom rekel, potrebna, da bi tu dosegli konsenz, ki je nujen. In javni sektor, se strinjam, mora deliti to
usodo. Absolutno jo mora deliti…
SLAK: Tukaj je konsenz, če prav razumem, Ni dileme. Dobro.
GOLOBIČ: In tukaj je ta točka, kjer se bomo strinjali in se bomo morali strinjati, sicer, bom rekel, ne bo
mogoče te krize prebroditi na vzdržen način…
ŽERJAV: Zagotovo. Se strinjam…
GOLOBIČ: …In ne da bi potomce obremenili in ne da bi Slovenija postala Ionsko morje.
VIZJAK: Glejte…
SLAK: Ampak poglejte, samo malo, gospod Vizjak. Če se tukaj strinjate, da javni sektor bo moral nekaj
čutiti, se pravi investicije, govorite pa o investicijah seveda, v gospodarstvu, tudi banke so tiste, ki bodo

to morale financirati. Ampak, če so informacije pravilne, naj bi prišlo, vsaj pri dokapitalizaciji Nove
Ljubljanske banke, do velikega spora med predsednikom vlade Pahorjem in finančnim ministrom
Križaničem. Delo recimo govori celo, da je finančni minister na sestanku s premierjem protestno
zaloputnil vrata. On se zavzema za to, da tujci ne pridejo, da tujci, po mojih informacijah, da tujci ne
dokapitalizirajo tega. Kakšno pa je vaše mnenje?
GOLOBIČ: Moje mnenje je, da je pomembno, da banke opravljajo svoje delo. Da sledijo gospodarstvu.
SLAK: To je že res…
GOLOBIČ: Po kateri poti se bo to zgodilo, po tisti poti je treba iti. Trenutno ne moremo biti zadovoljni…
SLAK:Pa kaj vi mislite, domači, tuji soinvestitor, saj domačega denarja verjetno sploh ni.
GOLOBIČ: Trenutno ne moremo biti zadovoljni z obsegom, ki ga banke namenjajo gospodarstvu.
pravijo, da nima gospodarstvo pravih projektov, ampak del tveganja bodo morale banke tudi zeti nase.
Ni mogoče, da delijo samo v dobrih časih pluse, da pa ne jemljejo tudi tveganja nase, ko je treba
prebroditi težke čase. Jaz o tem sporu ne vem veliko, jaz sem se ukvarjal danes cel dan z novim
raziskovalno razvojnim programom. Mimogrede, investicijske olajšave, podvojili smo jih v letošnjem letu.
Iz 20 na 40 odstotkov, plus še 20 za regije, ki so prikrajšane.
SLAK: Dobro, gospod Golobič…
GOLOBIČ: Povečali smo jih. Za raziskave in razvoj smo podvojili davčne olajšave.
SLAK: Ampak ali vas jaz lahko še nekaj nazaj vprašam. Povejte mi, kakšno pa je vaše mnenje, vendarle
ste predsednik Zaresa, ste član te vlade, do tega spora.
GOLOBIČ: Nobenega razloga ne vidim, da bi morala NLB ostati slovenska banka.
SLAK: Dobro, kaj pa vidva, opozicija, gospod Žerjav?
ŽERJAV: Torej po moji oceni je to zelo neodgovorno.
SLAK: Da ne ostane slovenska. Zakaj?
ŽERJAV: Torej jaz menim, da….
SLAK: Saj je bilo ves čas, da jo davkoplačevalci dokapitaliziramo.
ŽERJAV: …Vsaka država…
GOLOBIČ: Politično igrišče.
ŽERJAV: Da mora vsaka država, za božjo voljo, imeti res eno svojo banko. Poglejte, to gre za, to je
pravzaprav rentgen slovenskega gospodarstva. Rentgen slovenskega gospodarstva. In če bomo to banko
dali tujcem, bodo tujci imeli pravzaprav vse na pladnju, kar se dogaja v naši državi. In to je po moji
oceni neodgovorno. Ravno tako, kot bi bilo neodgovorno, da bi tujcem prepustili Zavarovalnico Triglav.
Skratka, potrebno je storiti vse, da vsaj prvi finančni steber, Nova ljubljanska banka in Zavarovalnica
Triglav, ostaneta v slovenskih rokah.
VIZJAK: Jaz mislim…
SLAK: Še na to banko bi prosil, gospod Vizjak, potem pa gospod…
VIZJAK: Jaz mislim, da je to vprašanje za Novo Ljubljansko banko sploh ime banke pravilno. To je neke
vrste politični peskovnik, kjer se pravzaprav prepirajo politični veljaki, kdo bo nastavil predsednika
uprave in kdo bo imel vpliv na finančne vzvode. Poglejte samo…
SLAK: Domači ali tuji dokapitalizator, kaj vi menite o tem?
VIZJAK: Poglejte samo dosedanje predsednike uprav. Predsedniki uprav so bili, ne vem, gospod Kramar,
tesen političen sodelavec bivšega premierja, gospod< Drnovška. Potem poslanec, izvoljen poslanec v
parlament, gospod Veselinovič in podobno. Torej…
SLAK: Ampak vseeno, niste mi odgovorili na vprašanje. Kakšno je vaše mnenje? Gospod Žerjav je
odločno proti temu…
VIZJAK: Poslušajte, banka mora ostati…
SLAK: ..Gospod Golobič pravi, da mu je vseeno, Žerjav je proti, kaj pa vi?
VIZJAK: Banka mora postati predvsem učinkovit servis gospodarstva.
GOLOBIČ: Pomembno je, da banka ni… (nerazumljivo, govori več oseb hkrati)…
SLAK: Dobro, kaj pa vi?
VIZJAK: Banka mora postati predvsem končno banka, učinkovit servis gospodarstva in gospodinjstev.
Mora imeti dogovorno, strokovno upravo, lastništvo je tukaj sekundarnega pomena. Mora pa lastništvo
seveda zagovarjati nek učinkovit delovanja te banke…
GOLOBIČ: Slovenija mora po mojem mnenju zadržati kontrolni paket, 25 procentov plus delnico zato,
da lahko opravlja ta interes.
SLAK: Kaj pa gospod Čepič?
ČEPIČ: Slovenske banke, tako Nova ljubljanska banka, kot Nova Kreditna banka Maribor, so v tej krizi…
SLAK: Kje ste? Pri gospodu Križaniču bolj ali pri gospodu Pahorju, da vas takole izzovem?
ČEPIČ: Ne, jaz sem na tej strani, da mora banka opravljati svojo funkcijo. In to se je pokazalo sedaj v tej
krizi, ko sta bile vodeni iz tega. Problem je pa seveda, da se v Novo ljubljansko banko preveč poltiha,

katerakoli vpliva.
SLAK: Dobro.
GOLOBIČ: Poglejte, SID, Razvojna banka postaja tretja banka v te državi po kreditni aktivnosti. To nam
mora povedati nekaj, da so banke, bom rekel, da ne opravljajo svojega dela, se spreminjajo v
hranilnice.
SLAK: Ker je politična investicija. Ampak poglejte, saj mi bi lahko…Se opravičujem, gospod Vizjak…
GOLOBIČ: Smo umaknili politiko iz SID banke…
VIZJAK: Seveda, minister Gaspari je imenoval večino članov nadzornega sveta.
GOLOBIČ: Glejte, vi ste bili na noter v nadzornem svetu. Politikov zdaj ni več tam.
SLAK: Se zahvaljujem. Na to temo bomo odprli še eno temo v Odmevih na to demo. Definitivno bo ta
dokapitalizacija, kakršnakoli bo že, vroča tema. Hvala vam za nocoj. V petek začnete v parlamentu.

