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Ocena dela vlade

TV SLOVENIJA 1, 06. 07. 2009. POLEMIKA, 19.55

RAJKO GERIČ: Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v nocojšnji Polemiki, kjer bomo
ocenili dosedanje delo vlade Boruta Pahorja. Predvsem pa nas bo zanimalo kakšne strukturne, torej
korenitejše spremembe čakajo Slovenijo, tako zaradi gospodarske krize, kot zaradi dolgoročne vzdržnosti
javnih financ. Naj vas ob tem povabim tudi k sodelovanju in sicer vam danes zastavljamo vprašanje o oceni
dela slovenske vlade. Telefonske številke s katerimi boste ocenili delo vlade so na ekranu. Kličete lahko
z mobilnih in navadnih telefonov. Jaz pa zdaj v studiu pozdravljam predstavnike vseh Parlamentarnih
strank, ki imajo ob napovedanih spremembah, tako rekoč, našo usodo v rokah.  Največja odgovornost
je seveda na vladni koaliciji, ki bo spremembe predlagala in konec koncev, tudi z večino glasov lahko
sprejela. Vprašanje pa je ali to lahko stori brez, vsaj, tihega soglasja in dogovora z opozicijo. Zato najprej
vprašanje predstavniku največje vladajoče stranke, ministru Vlačiču, kdaj in na kak način bo stekel dialog
o strukturnih reformah, imenovali ste ga tudi razvojni dialog? Na kakšen način, s kom in koliko časa ima
Slovenija za takšen dialog?
PATRICK VLAČIČ ( SD ): Slovenci smo v zadnjih osemnajstih letih dosegli dva  velika cilja. En je bil naša
država, drug je bil pa, seveda, vstop v EU. Od takrat naprej se zdi, da iščemo nek nov cilj. Govorili smo
o svetilnikih, govorili smo o Sloveniji na vrhu sveta, govorili smo o tem, da smo, morda ne moremo biti
največji, smo pa lahko najboljši. No, in ta razvojna, torej, Konferenca razvojnega dialoga je namenjena
temu, da najdemo odgovore na ta vprašanja. Namreč, ta kriza, ki se je zdaj zgodila, je razgalila vse
strukturne probleme naše države. Ta konferenca je namenjena temu, da z deležniki, še preden pošljemo
zakon v Parlament, dogovorimo, predebatiramo te spremembe, ki bodo velike spremembe v sistemu in
v tem smislu je ta Konferenca razvojnega dialoga, o teh strukturnih spremembah, dodana vrednost to, v
našem političnem prostoru. Strateški dokumenti, ki so nastali v preteklosti, še pod bivšo vlado, danes ne
ustrezajo več. Nastali so v drugem času, nastali so v času konjunkture in zato je, zato so te, te spremembe,
ki jih bomo zdaj predlagali nujne. Seveda pa, na tak način, da bomo vključili čim širšo javnost. Tako široke
vključitve javnosti, kot je v tej razvojni konferenci, ki jo predlagamo mi tokrat, še ni bilo.
GERIČ: Koliko časa ima Slovenija za tak dialog?
VLAČIČ: No, Slovenija nima  prav zelo veliko časa, ravno zaradi tega, ker je struktura našega gospodarstva
takšna kot je, ker je struktura naših javnih institucij takšna kot je, je kriza globlja kot je bila. Ravno v
kriznem času se je pokazalo, da so te, da je naša struktura gospodarstva, če omenim samo en primer,
mi zelo veliko izdelujemo za, za, recimo, druge  industrije, zelo malo imamo končnih izdelkov. Recimo,
ta struktura se v krizi pokaže tako, da te zelo, zelo udari. To je samo en primer, teh primerov je zelo
veliko in te, te, torej, takšni primeri se kot čeri iz morja, kot uporabljamo zdaj to sintagmo, pogosto,
pokažejo ravno ko je kriza. Prej se morda niso, prej jih je, ta, torej denarni tok, ki je bil velik zaradi velike
gospodarske rasti, prikrival in zato je zdaj pa nujno, da se teh stvari lotimo.
GERIČ: Strukturne spremembe so zanesljivo nujne, zato vprašanje na to stran. Koliko časa ima Slovenija
za dialog oz. ali Slovenija potrebuje dialog, strukturne reforme ali potrebujemo ukrepe vlade?
VINKO GORENAK ( SDS ): No, kar se tiče časa, je to seveda ( manjka beseda ), stvar vlade. Kar pa se
tiče sodelovanja, je pa potrebno povedati naslednje. Da smo mi tako povabilo pozicije k sodelovanju
pričakovali, praktično, takoj po nastopu vlade. Predsednik vlade Pahor, je to tudi omenil, povedal, da bo
predlagal neko novo obliko partnerstva za razvoj, kakršno smo imeli tudi v preteklosti. In je bila zelo
dobra. Pazite, sam sem vodil tiste pogovore z takratno opozicijo in mi smo usklajevali, mi smo uskladili
vsaj 60 procentov zakonov. Recimo, štiri davčne zakone od šestih, ne, ker je SD glasovala ZA, in jaz
pozdravljam, da prihaja do tega, seveda, z neko rahlo skepso. Namreč, predsednik Pahor je to že poskusil,

Tema: Gorenak Vinko 
Tema: Gorenak Vinko 

Tema: Gorenak Vinko 
Tema: Gorenak Vinko 



TV Slovenija 1, Polemika 06. 07. 2009
Doseg / Reach: 617941
Država / Country: Slovenija
Termin / Time: 19:55
Trajanje prispevka / Duration: 60 min 2

meseca februarja letos, sami smo to predlagali, pa je znotraj same koalicije naletel na odpor in do tega
ni prišlo. Računam, da bi zdaj lahko prišlo in da je to dobro.
GERIČ: Gospod Golobič, koliko časa  dialog, koliko časa  imamo in kdaj je potrebno sprejeti odločitve. Vsi
vemo, da strukturne reforme so potrebne in so potrebne zdaj! V času mandata te vlade, zagotovo!
GOLOBIČ ( Zares ): Dober večer. Na nek način vsi vemo, da so potrebne že dolgo časa, že več mandatov.
In, morda je ironija, ni pa tuje človeški naravi, da se v krizi tega bolj zavemo. In ta kriza je tu. Ni samo
slovenska, je globalna in nas k temu sili z neko gotovostjo, ki se ji ni mogoče izogniti. Poudaril bi glede
časovne dimenzije, vi ste izpostavili, strukturne reforme na začetku potrebujemo zato, zaradi vzdržnosti
javnih financ. Potrebujemo jih zato, če želimo, da bo Slovenija ohranila, kaj šele povečala blaginjo, ki je
smisel vsega, ljudi ki tu živimo. Na drugi strani ne gre samo za soglasje, ki bi ga iskali pri opoziciji, to
je bila ključna pomanjkljivost predloga, ki ga je dala opozicijska SDS, ki je bil hvale vreden, vendar je bil
preozek. Ne gre samo za dogovor med politik, politiki, med strankami, gre za širši dialog, za tisto, kar je v
preteklosti bilo premalo, bom rekel, poudarjeno, premalo tega vključevanja. Zato bo, na primer, na jutrišnji
Razvojni konferenci, bodo tam predstavniki tako sindikatov, najširšega spektra sindikatov, konfederacij,
posamezni, delodajalcev, Gospodarske zbornice, mladih, starejše generacije, nevladnih organizacij, ki so
zelo pomembne. In, zelo veliko znajo o tem, kaj je potrebno storiti, povedati. Ta, skupaj s političnimi
strankami,dialog je nujen, socialno dogovarjanje v Sloveniji ima tradicijo, je vrednota in temu velja dati,
tej vrednoti, temu dialogu velja dati priložnost. Tako, da mislim, da imamo jesenski čas na razpolago
za temeljito debato, mora pa biti res temeljita, nič ne sme, noben kamen, kot smo danes v okviru neke
vladne skupine ( manjka beseda ), ne sme ostati neobrnjen. Ker, zavedati se moramo, gospodarstvo, ne
samo slovensko, tudi evropsko, se je skrčilo na obseg izpred desetih let.
GERIČ: Ja.
GOLOBIČ: In nazaj, na prejšnji obse, obseg, ne bo mogoče priti na star način. Če druge države to vedo.
GERIČ: Samo s korenitimi reformami.
GOLOBIČ: V to investirajo, korenite reforme, če mi tega ne bomo storili, potem bomo ob enaki storilnosti,
ob enaki uspešnosti, kot v preteklosti, ostali daleč zadaj. To moramo vedeti in to bo slabo za vse in to
je ključen izziv  tega. Veliki strateški dokumenti, ki jih ima Slovenija, tudi nekaj ciljev, jadranski otok
in podobne reči, ki niso smiselne, vendar v osnovi govorijo o pravih stvareh. Tisto, kar jim je manjkalo
in kar ta vlada zdaj z naporom počne, o tem smo se v petek  na Brdu pogovarjali je, da bi se to videlo
tudi v proračunu. Da bi bil proračun tak, da sledi tistim ciljem, da ne razmišljamo o prihodnosti, to smo
v preteklosti vsi veliko počeli, ampak iz prihodnosti, kaj je treba storiti jutri, v letošnjem rebalansu, v
prihodnjem proračunu zato, da bi prišli do tistih ciljev, ki so za vse ključni in v katerih se strinjamo.
GERIČ: No, ampak, najbrž se strinjamo, da proračun ni razvojno naravnan zaradi, seveda, fiskalnih
omejitev, ki jih je prinesla s sabo gospodarska kriza, to je zadnjič rekla tudi državna sekretarka
Kamnarjeva. Zanima me, širok razvojni dialog, pogovarjanje z vsemi socialnimi partnerji, z, z, recimo temu
starejšimi, mlajšimi in seveda tudi z, z interesnimi skupinami, konec koncev, seveda, tudi z opozicijo.
Koliko časa  ima po vašem mnenju, gospod Žerjav, vlada oz. ta država, čas za pogovarjanje, za sklepanje
nekih kompromisov? In kdaj moramo začeti ukrepati, sprejemati zakone in pokazati, da v bistvu s
strukturnimi reformami mislimo resno?
RADOVAN ŽERJAV ( SLS ): Torej, jaz bi uvodoma najprej pozdravil pripravljenost po dialogu. Jaz sem
večkrat dejal, da je najbrž ta razvojni dialog v tem trenutku bolj potreben, kot kdaj koli prej. Sicer bi
dejal, da bi vlada v tem trenutku morala delovati predvsem v dveh smereh. Prva smer je, pravzaprav, se
osredotočiti na lajšanje tega gospodarskega šoka, ki se je že zgodil, se pravi, to je ena smer. Druga in ta,
tu je, seveda, časovna komponenta zelo, zelo pomembna, pravzaprav že kritična. Medtem, ko govorjenje
o, o strukturnih reformah ocenjujem, da pa imamo tu pa vseeno nekaj malce več časa.
GERIČ: Do kdaj, po vašem?

Tema: Žerjav Radovan 
Tema: Žerjav Radovan 

Tema: Žerjav Radovan 
Tema: Žerjav Radovan 



TV Slovenija 1, Polemika 06. 07. 2009
Doseg / Reach: 617941
Država / Country: Slovenija
Termin / Time: 19:55
Trajanje prispevka / Duration: 60 min 3

ŽERJAV: In tega časa si preprosto moramo vzeti, ker gre za zelo, zelo kompleksna vprašanja, ki se jih ne da
rešiti čez, čez noč. Najbrž je tu potrebno vključiti tudi, bom rekel, vso stroko, ki v Sloveniji na teh področjih
obstaja. Narediti tudi ustrezne analize in se šele na osnovi teh pravih analiz odločiti v katero smer in na
kakšne načine bomo ta vprašanja reševali. Tako čez noč in čez palec, jaz mislim, da ne bi bilo dobro hiteti.
GERIČ: Gospod Erjavec, tudi vi ste član vlade. Koliko časa  ima, po vašem, vlada za ta razvojni dialog oz.
preden vlada dejansko pride, vemo, da strukturne reforme ne bodo vsem všeč? Strukturne reforme bodo
trde, ostro morajo zarezati v določene segmente, če želimo ohraniti konkurenčnost, če želimo ohraniti
javne finance takšne kot so. In seveda, tudi pokojninski sistem, če lahko vsa nagovorim, kot nekako,
predstavnika generacije, ki, ki, ki jih pokojninski sistem zelo skrbi.
KAREL ERJAVEC ( DeSUS ): No, lep pozdrav. Jaz sem vesel, da se pogovarjamo o razvojnem dialogu, o
razvoju. Vprašali ste me, kdaj bi morali, pač, ta dialog zaključiti. Jaz mislim, da je razvoj en dinamičen
proces, ki se nikdar ne zaključi in hkrati temu tudi sledi ta dialog, ki se nikdar ne more zaključiti. Vesel
sem, da govorimo o reformah v smislu razvoja. Ker do sedaj smo vedno govorili o reformah v smislu,
da bomo krčili določene pravice, da bomo krčili, ne vem, proračun in tako dalje. Jaz se zavedam, da je
finančna situacija težka, vendar rešitev ni v tem, da mi krčimo te pravice, da znižujemo raven blagostanja.
Ampak, rešitev je v tem, da pogledamo, kaj so tiste niše, kaj so tiste priložnosti za Slovenijo, ki lahko
prinašajo dodatno vrednost. Mi vemo, da en del našega gospodarstva se ni uspel prestrukturirati, zato
imamo težave. Na primer, tipičen primer Mure.
GERIČ: Velik del, velik del našega gospodarstva se ni uspel prestrukturirati, zato je tudi ena od osnovnih
razvojnih paradigem, je dvig konkurenčnosti našega gospodarstva.
ERJAVEC: No, na vsak način, pa tega dviga ne bomo dvigovali s tem, da bomo zniževali plače delavcem. Mi
vemo, da smo tukaj na meji možnega. Jaz si ne predstavljam, katera članica Evropske unije, ki ima evro,
ima nižje plače od Slovenije, nižje pokojnine. Zato je treba dejansko vso to našo stroko, od ekonomske
stroke, ki po mojem večkrat samo vidi kako krčiti pravice, ne pa, kaj so tisti izzivi za Slovenijo, kaj so
tiste priložnosti. Jaz sem prepričan, če, Slovenci smo uspešni tudi v tujini, vemo koliko imamo uspešnih
gospodarstvenikov, znanstvenikov, zakaj doma ne zmoremo tega preboja. In ta razvojni dialog bi moral
iti v to  smer, da pogledamo kaj je z našim gospodarstvom, kje doseči to dodatno vrednost, ki jo na vsak
način potrebujemo. Ker sicer se bomo pogovarjali samo o tem, kako ta proračun, ki je že tako in tako
skromen, še dodatno krčiti. Mislim pa, da to ni tista prava smer. Mi moramo.
GERIČ: Gospod Barovič, če vrnemo zadevo na to stran, koliko časa ima Slovenija za razvojni dialog in
koliko časa za ukrepanje? Vsi vemo, da so nekatera podjetja že danes ali pod vodo, ali tik nad vodo ali
pa, tako rekoč, na nitki. Se pravi, čakajo samo še na neke konkretne odločitve glede njihove usode.
BOGDAN BAROVIČ ( SNS ): V Slovenski nacionalni stranki smo prepričani, da bi morali s strukturnimi
spremembami in prilagoditvami, to je en izraz, ki ga ne uporabljamo, začeti včeraj. Ne strinjam se z
nobenim od sogovornikov do zdaj, da moramo imeti čas, da si ga moramo vzeti, da moramo, da moramo,
da moramo! Zamudili smo! Mogoče ljudje sploh ne vejo, kaj  strukturne spremembe pomenijo, na štirih
področjih, ki jih predlaga vlada. Zgovarjamo se na preveč delovne intenzivne industrije, ki jo je treba
nadomestiti z razvojno tehnološko. Nismo zreli za razvojno tehnološko! Prepozno! Ljudje pa izgubljajo
delo. Ni časa več. Mi moramo ukrepati, ukrepati na področjih. Ko govorimo o upokojencih, veliko nasprotje
je, po eni strani želimo razvoj in zaposlovanje mladih, po drugi strani želimo podaljšanje zaposlovanja
starejših. Naj mi kdo od vseh tukaj, ki so mogoče malo bolj pametni, kot smo mi, razloži, kako gre to
skupaj. Ne gre! Ne moreš podaljšati.
GERIČ: O pokojninskem.
BAROVIČ: Ne, govorili ste tudi o upokojenski reformi.
GERIČ: O pokojninski reformi bomo, seveda, v nadaljevanju, ja.
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BAROVIČ:  Govorili ste. Prepozni smo. Strukturne spremembe v štirih elementih, ki jih navaja vlada, so
zamujene. Tudi te, oprostite, imam dokaze, so zelo nejasne in zelo plitke. Jaz spoštujem gospoda Pahorja,
še enkrat pravim, premalo po mizi udari, vem da dobro hoče, ampak prepočasni smo. Mi se bomo o njih
pogovarjali, nam daje čas nekaj mesecev za temeljite pogovore. V teh nekaj mesecih teh pogovorov ne
bo treba več, ker bomo na nuli oz. na Gaussovi krivulji, če jo poznate, bomo na marginalnem dnu.
GERIČ: Gospod Zalar, dejstvo je, da se je brezposelnost v primerjavi z decembrom povečala za trideset
odstotkov, v primerjavi z lanskim junijem pa za kar štirideset odstotkov. Brezposelnih je danes že več kot
86 tisoč ljudi. Strukturne reforme zanesljivo so nujne za vsako državo v, konec koncev, Evropski uniji in
konec koncev na svetu. Tiste, ki se tega niso lotile se bodo morale z veliko hitrostjo. Ampak, kaj narediti
danes, kaj narediti zdaj, da bomo prišli tudi mimo strukturnih reform do hitrejših ukrepov? Nekatere
čakajo podjetja, konec koncev, vsi zaposleni!
ALEŠ ZALAR ( LDS ): Najprej moram reči, da se strinjam s to vašo tezo. Strukturne reforme so potrebne in
verjetno o tem ne bo težko najti konsenza. Tudi v okviru jutrišnje  razprave ne. Tisto, čemur je, pravzaprav,
ta dialog namenjen pa je, kako to storiti? V kateri smeri? Z katerimi ukrepi? To pa je, seveda, zdaj problem
in ko govorimo o teh strukturnih reformah in Razvojni konferenci, ki naj bi, pravzaprav, na nek način jih
injicirala, dajemo tu predvsem poudarek tistim področjem, kjer je nujen socialni dialog. Mi namreč, morda,
nekoliko spregledamo eno dejstvo, da strukturne reforme ne sodijo samo na področje konkurenčnosti
gospodarstva, recimo. Ampak, da mi potrebujemo strukturne reforme tudi  na nekaterih drugih področjih.
Vključno, recimo, z reformo naše pravne države, pomembna strukturna reforma, institucionalna in tudi
siceršnja, ko govorimo, recimo o okvirih, v okviru katerih naj posluje naše gospodarstvo, ki potrebuje
zaščito tudi s pravnimi postopki. Tudi z učinkovitim delovanjem pravosodja. Razlika, ki tu nastane, pa
seveda je v tem, da nekatere strukturne reforme potrebujejo bistveno več socialnega dialoga, s sindikati,
z nevladnimi organizacijami, z drugimi prizadetimi akterji, druge pa nekoliko manj. In zato je ta izbor teh
tem, za jutrišnjo temo obrnjen predvsem tja, tam, kjer je ta dialog nujen. Ker brez, seveda, tega dialoga z
vsemi skupinami, upokojenci, mladimi in tako naprej, mi ne moremo govoriti, ne o pokojninski reformi,
ne o reformi socialnih  transferov, ne o drugih strukturnih reformah.
GERIČ: Brez dialoga zanesljivo ne bo šlo, ampak v enem trenutku je potrebno sprejeti odločitev. Zdravstvo,
pokojnine, pokojninski sistem, davčna reforma, reforma javne uprave, kje mora biti , v tem trenutku fokus?
Konec koncev, podjetju Mura nobena strukturna reforma, dolgoročno, ne bo pomagala, če se jutri glede
Mure nekaj ne zgodi. Nobena strukturna reforma najbrž ne pomaga železnicam, železnicam, če se jutri
z njimi nekaj ne zgodi. Kako priti do te rešitve?
VLAČIČ: No, če vzamem konkretno, recimo, javne finance, prej ste rekli, da proračun ni razvojno naravnan.
Proračun.
GERIČ: To so besede državne sekretarke Kamnarjeve.
VLAČIČ: Proračun je morda eden izmed tistih primerov, kjer bo najlažje dobiti doseči strukturne reforme,
dosti lažje, kot morda pri pokojninah, kjer bo potrebna ena dolga in izčrpna debata. Proračun morda res
ni razvojno naravnan. Do zdaj smo proračune delali tako, da smo vzeli proračun prejšnjega leta in ga
indeksirali. In potem smo ponekod šli mal gor, par odstotkov, pa par odstotkov dol in seveda, na ta način je
proračun praktično zabetoniran. Mi smo se dogovorili, da bomo šli drugače. Po načelih finančne discipline,
alokacijske učinkovitosti in pa tehnične učinkovitosti. Pa se bom samo pri enem od teh primerov ustavil.
GERIČ: Ja, če, ja.
VLAČIČ: Dovolite! Alokacijska učinkovitost bo takšna, da bomo izbrali tokrat  projekte, ki bodo dobri in
bomo njih financirali. In tisti, ki ne bodo dobri jih pa ne bomo financirali. Proračun se bo, torej nastajal
nekoliko drugače, ne, kot je do zdaj nastajal. Izbralo se bo tisto, kar je zdravo jedro v naši družbi in tisto
se bo podpiralo. In tisto bo tudi dobilo sredstva, medtem ko tisto, ki pa ne, ko pa ne funkcionira, pa ne
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bo. To je enostavno povedano, kako bo na nov način sprejet že naslednji proračun, ki bo že zaradi tega
razvojno naravnan. To bo prvi, pravi razvojni naravnan račun, proračun Republike Slovenije.
GERIČ: Ja, izvolite.
GORENAK: Ja, majčkeno se bojim, da se ne bomo najbolje razumeli. Poglejte, ko govorimo o strukturnih
spremembah, dejansko govorimo o konkurenčnosti gospodarstva, zdravstvenem sistemu, pokojninskem
sistemu in tako dalje, kako bo z njimi jutri. Ampak, ne prav jutri. Gre za vprašanje desetih, dvajsetih let in
tako dalje. Danes je pa situacija taka, da bi jo lahko primerjali z enim lepim požarom. Namreč, požarom
v smislu, da ljudje izgubljajo delovna mesta, tovarne se zapirajo in tako dalje, in tako dalje. Omenili ste
Muro, Steklarska Nova in tako dalje, tukaj pa ni kaj govoriti o strukturnih spremembah, tu je treba ukrepat
včeraj in ne jutri, včeraj in ta včeraj smo mi, pravzaprav, od samega začetka mandata te vlade predlagali
kaj je  treba narediti. Predlagali smo vrsto zakonov, moram reči, da smo bili, žal, zavrnjeni.
GERIČ: Ampak, gospod Gorenak, ta včeraj so zamudile, v bistvu, vse vlade, strukturnih reform.
GORENAK: Absolutno.
GERIČ: Resnih se ni lotil nihče, v času debelih krav se tega ni počelo, danes smo to, verjamem, da se tukaj
vsi strinjamo, da smo prisiljeni storiti, ne zaradi nas, zaradi generacij, ki prihajajo za nami. In če nečesa ne
storimo danes, kar bi morali storiti že včeraj, potem ta generacija, dejansko dobiva slabo dediščino v roke.
GOLOBIČ: V bistvu ni izbire. To je poanta. Te strukturne reforme, samo gospod Gorenak želi končati, želi
končati, ne.
GERIČ: Ja, zato sprašujem o času, koliko časa  imamo?
GOLOBIČ: Želite končati?
GORENAK: Ja.
GERIČ: Koliko časa imamo zato, da se razvojno pogovarjamo, iščemo strukturne spremembe in potem
sprejmemo odločitve? To je vprašanje, ki ga slovenska družba zastavlja.
GORENAK: Odvisno. Poglejte, odvisno o čem govorimo. Če govorimo o pokojninskem sistemu, kot primer.
Za časa naše vlade je bila zadeva relativno jasna, do leta dvajset je sistem vzdržen, reforme pa bi bile
potrebne po letu petnajst. Danes, verjetno, glede na padec bruto družbenega proizvoda bodo potrebne
prej.
GERIČ: Seveda.
GORENAK: Kdaj bo pa ta prej, bo morala vlada povedati, to ne bo morala, mogla opozicija povedati.
GERIČ: Kdaj bo vlada povedala?
GOLOBIČ: Poglejte, pokojninska reforma, vi ste prej omenili, najbolj skrbi upokojence, kaj bo.
GERIČ:  Ne, pokojninska reforma skrbi mene, ne, recimo, ne.
GOLOBIČ: Točno. Tisti, ki so danes aktivni in tisti, ki sploh še niso, ki hodijo v šole.
GERIČ: Tako.
GOLOBIČ: Tisti, za tiste bo najtežje, tisti danes imajo najmanj odgovorov na vprašanje, kaj bo z njimi in
njihovimi pokojninami. Tako, da, je pa dejstvo, v letošnjem rebalansu proračuna, Karel Erjavec to dobro
ve, ne, je 120 milijonov evrov proračun moral, država neposredno, v pokojninsko blagajno nameniti za
pokojnine. V prihodnjem letu zna biti ta številka 200 milijonov.
GERIČ: Še večja.
GOLOBIČ: In, to so številke, ki povedo veliko.  Toliko manj, Slovenija si to lahko privošči, ampak če nekaj
časa, vendar, toliko manj lahko namenjaš za druge, prej omenjene razvojne projekte. In, ko ste omenili
proračun, seveda, s pokojninsko reformo se mudi,mudi se, ker je to temeljita debata, ker zadeva čisto vse
generacije, tudi tiste, ki še niso, pravzaprav, rojene in bom rekel, tu velja res vzeti v roke demografske
kazalce, ti pač ne lažejo. In demografijo, vsi na svetu vedo,  je, najtežje je obračat demografske trende.
Tako da, če dovolite, ampak možne so spremembe. Jaz vam samo ene številke povem za eno državo, pa ne,
ne iz letošnjega kriznega ali pa lanskega leta. 15 odstotkov iz treh, povečana brezposelnost, javni dolg na
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60 procentov bruto domačega proizvoda, padec izvoza totalen. To je bila Finska v začetku devetdesetih.
V desetih letih je s popolnim prestrukturiranjem gospodarstva in z odločitvijo, da bo inovativna družba,
ki temelji na znanju.
GERIČ: Ampak Finska ima danes znova probleme, ne?
GOLOBIČ: Prišla, prišla, v primerjavi z našimi.
GERIČ: Takšne, takšne kot mi ne, ampak, tudi ona potrebuje.
GOLOBIČ: Znala, znala je odgovoriti na situacijo v kateri smo se mi znašli danes. In, ali bomo namenili
tu dodatna sredstva, glejte, proračun, ki je manj razvojen, kot bi lahko bil, deloma, glejte, pet odstotno,
dobrih pet odstotkov primanjkljaja imamo, toliko, veliko, za prihodnje generacije. Pet, šest let  bomo
izravnavali to, to bilanco. Vendar, pol, tretjino tega je  prispevalo, izpad prihodkov zaradi zmanjšanega
obsega vsega. Tretjino tega so prispevali, žal, premalo premišljeni zakoni, ki so bili sprejeti v predvolilnem
letu in tretjino so samo ukrepi, ki se jih lahko ta vlada privoščila za stabilizacijo gospodarstva, bančnega
sistema  in drugega. In kljub temu smo, na primer, našli, ko gre za podporo razvojnih aktivnosti,
tehnoloških prebojem v gospodarstvo, smo povečali za 230 odstotkov sredstva v tem rebalansu, v teh
kriznih časih, iz manj kot petdeset, na, na več kot sto milijonov evrov. Tako da, da se narediti, vendar,
če ne bomo teh škarij, ki se razpirajo, ko gre za položaj najrevnejših, ker mi ne bomo mogli več naprej s
tem, da bomo še bolj, da bodo ljudje morali v podjetjih še bolj garat, da bodo imeli še nižjo minimalno
plačo, to ni pot. Treba bo narediti preskok, da bo mogoče v tem gospodarstvu ustvarjat proizvode z višjo
dodano vrednostjo, da bodo ljudje lahko zaslužili več. To pa ni, kot je bilo prej rečeno, nekaj kar se lahko
naredi čez noč, mi potrebujemo državo, ki bi imela varno, varnostne blazine za vse.
GERIČ:  Potrebno, potrebno je sprejeti zelo jasne odločitve.
GOLOBIČ: In ki bo drzna pri tem, ko investira v propulzivno gospodarstvo in v institucije, ki to zagotavljajo.
GERIČ: Koliko časa  za odločitve, katere odločitve? Potem pa gospod Barovič.
ERJAVEC: Poglejte, jaz moram odgovoriti v zvezi s pokojninskim sistemom. Bilo je rečeno, 120 milijonov
evrov  bomo letos morali nameniti pokojninski blagajni.
GERIČ: Za krpanje luknje.
ERJAVEC: Ampak, poglejte, mi imamo pokojninsko blagajno, ki vsebuje tudi razne socialne transferje in mi
nimamo čiste slike o pokojninski blagajni. Ker ne gre samo za plačane prispevke in v okviru modernizacije
pokojninskega sistema bi bilo najprej potrebno očistiti pokojninsko blagajno.
GERIČ: Gospod Erjavec, dovolite.
ERJAVEC: Da se točno ve, kaj so upokojenci.
GERIČ: Če nekaj vzamemo in rečemo, to je socialni transfer, to ni pokojnina, je luknja še vedno ista.
ERJAVEC: Poglejte, mi plačujemo prispevke, to je neka renta, tukaj ne gre za neko socialno pravico.
Pokojnina ni socialna pravica, vendar v naši pokojninski blagajni imamo vrsto socialnih pravic. Od
varstvenega dodatka, ne vem kaj  vse. In okviru modernizacije pokojninskega sistema bi bilo nujno, čim
prej očistiti pokojninsko blagajno. Ker ta nam tudi kvari sliko in seveda, zdaj se govori, 120 milijonov
evrov je potrebno za pokojnine. Ampak ni res.
GERIČ: Za pokojninsko blagajno.
ERJAVEC:  Zato, ker so tam.
GERIČ: V kateri so tudi drugi izdatki.
ERJAVEC: Ne, zato ker so tam tudi razni socialni transferji. In zato je potrebna ta modernizacija
pokojninskega sistema, kjer bomo tudi te stvari očistili. Vendar, glede proračuna, a ne. Rečeno je bilo,
pač, da je  razvojno naravnan. Jaz mislim, da v tej krizi je naša priložnost, evropska sredstva. Mi vemo,
da tukaj smo bili skromni v preteklosti in vemo, da primanjkuje proračunskega denarja. Mi smo ves čas,
tudi v prejšnji vladi, stalno zmanjševali davke, zato so tudi prispevki, prilivi v proračunu nižji. In seveda,
mi če želimo.
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GERIČ: Ampak, po davčni, po davčni reformi, samo na kratko, preden dam besedo še na to stran. Povejte
mi, katere davke bi morala ta država, v tem trenutku dvigniti? Davek na premoženje, na nepremičnine,
na ( manjka beseda ).
ERJAVEC: Na vsak način, davek na luksuz. Vi veste, da imamo zelo razslojeno družbo, zelo bogate ljudi.
In seveda, tukaj pobiranje davkov na luksuz ne teče tako kot bi si želeli.
GERIČ: Dobro. Gospod Barovič, ja.
ERJAVEC: Ampak to sem želel reči, naša priložnost, razvojna priložnost so evropska sredstva. In
prestrukturiranje, ta kratkoročen, v okviru proračuna, bo potrebno, kako zagotoviti lastno udeležbo, da
bomo lahko koristili evropska sredstva. Ker koriščenje evropskih sredstev,  pa dosegamo tri cilje. Prvič,
da koristimo.
GERIČ: No, ampak na evropskih sredstvih nam je šlo doslej slabo, a ne.
ERJAVEC:  A dovolite, ker to je zelo pomembno, kar govorim. Poglejte, zato je treba  to izboljšat. In  kaj
dosežemo? Da izkoristimo evropska sredstva, da uresničujemo direktive. Ker  veste, da, na primer, na
področju okolja je vrsto direktiv, ki jih moramo uresničiti in jih bomo uresničili s črpanjem evropskih
sredstev, ne vem, na področju zmanjševanja.
GERIČ: S tem, da konec koncev, nismo neto plačniki v Evropsko unijo, ne.
ERJAVEC: In na koncu, tudi naša podjetja imajo delo.
GERIČ: Ja.
ERJAVEC: A ne, naše gradbeništvo, ki je v hudi krizi in bi kako prav prišla ta sredstva. Na primer, železnica,
vi veste, da eden od ekoloških problemov, ki jih imamo, je tranziten promet. In mi moramo čimprej doseči,
da bomo tovorni promet prenesli na železnico.
GERIČ: Dobro. O.k.
ERJAVEC: A ne. In veste kakšni projekti so to? In to so odgovori, to so konkretni.
GERIČ: V redu, ja, velja, to, to je bil, to je bil govor, to je bil govor okoljskega ministra, ne. Seveda, vsak
v vladi je.
ERJAVEC: Ne, ne, predsednika stranke DeSUS, ker sem zagovarjal modernizacijo pokojninskega sistema,
ampak ne na takšen način.
GERIČ: Dobro.
ERJAVEC: Da bomo zniževali pokojnine.
GERIČ: V redu. Gospod, gospod Barovič.
BAROVIČ: Ja, jaz bom skušal strniti to in bom zelo kratek. Vsak stavek za eno, za en temelj. Mi živimo
v državi Republiki Sloveniji, fajn je, če vidimo kako drugje živijo, ampak mi se moramo sprijazniti z
življenjem tu. Drugič. Naš BDP primanjkljaj, jaz ne vem zakaj ga skrivajo, ni štiri ali pa pet, ali pa ne vem
koliko, ampak je osem pa pol, to je dejstvo. Tretjič. Zakaj, ena lepa pesem, je Lado Leskovar zapel, Ta tvoj
zakaj. Zakaj so težave v pokojninski blagajni? Zakaj so težave v zdravstveni blagajni? Ne zaradi evropskih
sredstev, ne zaradi prestruk, zato, ker ljudje zgubijo delo. Če zgubijo delo, ne plačujejo prispevka, če ne
plačujejo prispevka, je blagajna prazna. Pika in konec!
GERIČ: No, najbrž tudi zaradi tega.
BAROVIČ: In, in, to je zdaj.
GERIČ: Ker sistemov nismo ( manjka beseda ), ne.
BAROVIČ: In želim povedat, da mi bi morali začeti zdaj, v izhodišču, jaz se strinjam s Patrickom, ki je
rekel, da je, je omenil enega od treh javno fiskalnih, alokacijski element, ne. Ampak, prvi je zelo natančen,
javno finančna disciplina. Te nimamo! In tukaj je vir vsega greha. In nazadnje, kar se tiče pa rebalansa
proračuna. Veste, jaz bom podprl 7 rebalansov, če bo treba. Rebalans proračuna je na papirju, treba ga je
udejanjit. Udejanjit pa pomeni, če daš 240 milijonov evrov zato, da boš pomagal in za delavce, omogočil
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delavcem, da so zaposleni, jih je treba dati 240 takoj, po drugi strani je pa ta ukrep najslabši. Zato, ker
je to podpora lenuhom in lenobi. Vsi podjetniki bodo ta denar pokasirali.
GERIČ: Dobro.
BAROVIČ: Ljudi bodo čez 6 mesecev nagnali na cesto in vaša blagajna bo prazna, zdravstvena blagajna
bo prazna in  vsi, ki zgubijo delo, postanejo bolni. Logično, tudi jaz bi. Hodijo k zdravniku.
GERIČ: In praznijo, praznijo blagajno.
BAROVIČ: In kaj se zgodi?
GERIČ: Gospod Žerjav, ja.
ŽERJAV: Jaz bi želel še enkrat poudariti, da ne bomo mešali stvari, gre za dva, dve vprašanji. Eno, kako
rešit probleme gospodarstva v tem trenutku, zdaj in tukaj, drugo vprašanje, ki pa je, pa je, so pa vnašanja
strukturnih reform. Ne tega zdaj mešat, da ne bomo vsega zameglili. Druga zadeva. Pravzaprav vsi danes
tukaj govorimo o razvojni problematiki, o konkurenčnosti, čeprav v tem gradivu, ki smo ga prejeli s
povabilom na to, na to razvojno konferenco, je o tej temi namenjenih, pravzaprav, samo pol, pol strani. Gre
pa za ključno vprašanje, kako in na kakšen način, dvigniti gospodarski razvoj, jaz govorim o tehnološkem
razvoju, ki je ključen, skratka.
GERIČ: Mh.
ŽERJAV: O dodani vrednosti, ki bo v prihodnje, seveda, omogočila, da bomo vse te blagajne lažje servisirali
v področju kakovosti razvojnih inštitucij, torej, kako jih čim bolje speti v, v gospodarsko, gospodarsko
okolje. To se mi zdi ključno, seveda, kako in na kakšen način vzpodbuditi tehnološki razvoj? In glede na
to, da je veliko danes govora tudi o rebalansu, je v tem gradivu zapisano, da bo javno finančno porabo,
bomo optimizirali s povečanjem skupne fiskalne discipline, a lokacijsko in tehnično učinkovitostjo, ne.
Mi imamo danes v proceduri rebalans proračuna in, skratka, ta rebalans proračuna tega ne odseva, kar
je zapisano v tem, v tem gradivu. Mnogi proračunski porabniki, tako nevladni, kot vladni, imajo še vedno
bistveno večjo porabo sedaj.
GERIČ: Ravno, ravno, ravno, ravno o porabi tega javnega denarja, boo nadaljevali.
ŽERJAV: Kot je bila predvidena v proračunu, proračunu, ki ga je pripravljala še bivša vlada.
GERIČ: Tako. Mh.
ŽERJAV: In te dve zadevi, pravzaprav, ne gresta skupaj, glede na to, da je proračun, ki ga je pripravljala
bivša vlada, bil pripravljan v časih, ko je bil optimizem, ko je bila konjunktura. In, pravzaprav, ni nobenega
razloga, da bi ti porabniki, ki niso pove, povezani z, skratka, z blaženjem finančno gospodarske krize,
ker je, pač, potrebno več, več sredstev, da imajo tisti  proračunski porabniki višji proračun. Skratka, tu ne
gre za neko, za, za neko konsistenco, konsistentnost.
GEROČ: No, v nadaljevanju bomo  govorili ravno o teh velikih oziroma o največjem porabniku našega
proračuna, to je javnem sektorju. Spoštovani gledalci, sledi kratek premor, nadaljevali pa bomo s to
izredno pomembno reformo, reformo javne uprave. Ko se vrnemo, bomo najprej poslušali znamenito
razpravo vlade o tem. Tako, nadaljujemo, torej, z reformo javnega sektorja, ki sodi med najvišje postavke
proračuna naše države. Kako težko je ugrizniti v to kislo jabolko, nam kažejo izkušnje vseh vlad, in tudi
sedanja vlada ni izjema. Poslušajmo najprej nekaj odlomkov, zdaj že znamenite seje vlade, ki je  pomotoma
ušla v javnost.
VIR: RADIO HIT
ALEŠ ZALAR (pravosodni minister): Poglejte, sklep vlade o dvoodstotnem znižanju je v redu, ampak na
Pravosodnem ministrstvu, v ožjem ministrstvu, bi to pomenilo, ta kadrovski načrt, znižanje zaposlenih za
30 odstotkov do konec leta 2009, ali z drugimi  besedami: mi bi morali odpustit 62 zaposlenih, trenutno,
na ministrstvu. Ali mi lahko kdo razloži kako naj to naredim? Poglejte, če to naredite, potem jaz, seveda,
ne bom več pravosodni minister, to vam povem.



TV Slovenija 1, Polemika 06. 07. 2009
Doseg / Reach: 617941
Država / Country: Slovenija
Termin / Time: 19:55
Trajanje prispevka / Duration: 60 min 9

BORUT PAHOR (predsednik vlade): Zdaj, Milanu bom dal besedo, ampak ta diskusija ne bo šla daleč, se
mi zdi, danes.
IVAN SVETLIK (minister za delo, družino in socialne zadeve): Jaz, kar zadeva ožje ministrstvo, nimam s tem
težav, imam pa težave, kar zadeva Inšpektorat za delo,  ki ga, pač, štejejo kot enoto ministrstva, v celoti
gledano, in tam, seveda, pa stvari pokajo po vseh šivih. In jaz ne moram več prevzemat odgovornosti.
IRMA PAVLINIČ KREBS (ministrica za javno upravo): 143 ste jih, kar 80 jih pa še lahko to leto (manjka del
besedila)v šestih letih.
KATARINA KRESAL (ministrica za notranje zadeve): Ne, ni res, že zdaj kršim tvoj plan kot si ga naredila.
PAVLINIČ KREBS: Jaz, ni res, imam v prvih šestih.
KRESAL: Z vsemi  temi stotimi policisti.
PAVLINIČ KREBS: Ja, ni res.
KRESAL: Saj imam podatke tlele.
PAVLINIČ KREBS: Ja jaz tud.
KRESAL: Ja, no, pol pa maš napačno.
PAVLINIČ KREBS: Prvi šesti, ja, ni res, prvi šesti je stanje policistov 7900, ne, pardon,
ZALAR: 9532.
PAVLINIČ KREBS: Ne, ja.
KRESAL: Kadrovski je 9532.
PAVLINIČ KREBS: Ne kadrovski, dejansko zaposlenih.
KRESAL: Zmanjšali ste ga na 9487.
PAVLINIČ KREBS: Pa, ne, Katarina, zaposlenih imate pa dol, glej. Prvi šesti dva devet, jih imate 9461.
PAHOR: Trenutek.
KRESAL: 9587 jih imam s stotimi novimi policisti.
PAVLINIČ KREBS: Dejansko zapos.
PAHOR: Trenutek.
KRESAL: No, valjda vem koliko jih imam.
PAHOR: Trenutek.
PAVLINIČ KREBS: Ja, tisti iz schengena so bili že zaposleni pri vas.
PAHOR: Irma.
KRESAL:To je treba dat nazaj v usklajevanje.
PAVLINIČ KREBS: Ne drži.
PAHOR: Irma in vsi ostali. Zdaj, tukaj imamo izrecna nasprotovanja, pomisleke in tako naprej. Jaz
predlagam, da to danes ne moremo zaključit, ker.
PAVLINIČ KREBS: Nikoli ne bomo zaključili, predsednik.
PAHOR: Ne, ne, treba je nadaljnje, nadaljnje usklajevanje.
PAVLINIČ KREBS: Ne, nikoli. Pet mescov že traja, pol leta je že mimo, danes je julij. Kar odstopmo od,
od sklepa iz meseca decembra 2, 8. Odstopmo od tega sklepa. Moje službe šest mescov, z ministrstva
imajo po osem, devet, deset dopisov. Samo vlada lahko spremeni svoj sklep. Mi več ne moremo, mi več
pooblastil za odstopanja, niti na eni točki več nimamo. In si jih tudi ne usodimo vzet. Sklep vlade je zelo
jasen, je minus dva procenta.
GERIČ: Torej, spoštovani gostje, z nami so štirje ministri te vlade; kako težavno je usklajevanje oziroma če
temu lahko tako rečemo, rezanje na določenih postavkah, kjer seveda gre tudi za kadrovske rešitve, nam
nazorno kaže ta posnetek. Na kakšen način lahko vlada, recimo, dejansko pride do neke resne reforme
javne uprave, ki je draga, po nekaterih mnenjih, veliko predraga, po drugih mnenjih, seveda, bi, bi bilo
lahko z nekimi prerazporeditvami narejeno drugače. Ampak vendarle: minus dva procenta, sklep vlade,
to je 700 ljudi. Gospod Vlačič.
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VLAČIČ: To ni tako enostavno kot zgleda na prvi pogled; gre za resno namero vlade, ki jo bomo  pa lahko
izpolnili samo tako, da bomo spremenili tudi eno celo vrsto predpisov. Če sem lahko konkreten: prejšnja
vlada je sprejela, torej, oziroma je sklenila z Luko Koper eno pogodbo, koncesijsko, v redu, so uredili
stvari, ki jih je bilo treba že dosti časa uredit. In ta pogodba prinaša s seboj šest novih delovnih mest, ne, ta
pogodba prinaša tudi precej denarja v državni proračun, se pravi, več kot je teh šest novih delovnih mest.
To je treba vedet. Ampak, se pravi, stvari se je treba lotit, poleg tega, da je bila ta iskrena in želja in pa,
seveda, tudi nujna v teh časih, da zmanjšamo število delovnih mest, to, da zmanjšamo birokratski aparat,
da si, pravzaprav, predpise debirokratiziramo. To je edini način, drugače ne bomo uspeli zmanjšati, in
to kaže ta debata, nič drugega.
GERIČ: Mh. No, ampak reforma javne uprave, gospod Golobič, lahko pomeni tudi, ne vem, znižanje,
zamrznitev plač, tudi na ta način se lahko doseže enak učinek kot odpustiti 700 ljudi.
GOLOBIČ: Tu ne gre za odpuščanje. Lejte, ta posnetek, je, po moje, zelo dobro pokazal, kako realno vlada
razpravlja o teh stvareh in da to ni nek organ, kjer bi prišli prijazno smehljat se drug drugemu, ampak se
razpravlja, bom rekel, zelo krčevito, tudi, ne. Namreč, na eni strani so zahteve do posameznih ministrov
zelo velike, na primer, minister Svetlik, ki se je  oglasil.
GERIČ: Mh.
GOLOBIČ: Mora razdeliti, prej je gospod Barovič omenil, 240 milijonov rebalansa denarja za socialne
pomoči oziroma za subvencioniranje ohranjanje delovnega, delovnega časa, delovnih razmerij, služba je
pa enako velika kot prej, ko pa, ko je pa ta postavka bila bistveno nižja. Kako to zagotoviti transparentno?
Delovne  obveznosti, na eni strani, tudi strukturne reforme sodijo v dodatne delovne obveze, s tem, da se
je ta vlada zavezala, da ne bo dajala zakonov pisati ven v takšni meri kot je bil to v preteklosti, ampak da
morajo državni uradniki opravljati to delo. In, na drugi strani, krčiti stroške. Ta državna uprava, v ožjem
pomenu, je, besede, je prihranila skozi rebalans, več kot 50 milijonov evrov je bilo, varčevalni ukrepi so
dali rezultate.
GERIČ: Mh.
GOLOBIČ: Na materialnih stroških in podobnem. Cel javni sektor, mimogrede, samo dvanajst milijonov.
Tam nas čakajo ključni izzivi, ne državne uprave, v  ožjem pomenu besede.
GERIČ: Na čaka reforma javnega sektorja in kje?
GOLOBIČ: Absolutno. Poglejte, ampak tukaj opozarjam: ministrica Pavliničeva je dosegla s konsenzom,
da so se v letošnjem letu odpovedali, približno, sto milijonom evrom, evrov, denarju, ki bi se prelival v
plače. Še zmeraj te plače v  prihodnjih letih nakazujejo previsoko rast, glede na dogajanja v gospodarstvu,
in tu bojo nova pogajanja  potrebna,  ob tem, da je potrebno takšna nesorazmerja, ki so bila posledica
premalo domišljene reforme ministra Viranta, naprej odpravljat in istočasno preprečit, da bi bila ta rast
tako v visoko oziroma takšna, da bi, pravzaprav, bila absurdna, v primerjavi z dogajanjem v gospodarstvu.
Seveda, to bo težka naloga in ta vlada ima namen se je lotiti. Ta razprava to dokazuje, med drugim tudi
s tem, da daje zgled pri sebi.
GERIČ: Gospod Erjavec, javni sektor je rekel: dobro, damo, žrtvujemo sto milijonov evrov, ampak predvsem
pričakujemo, da bo ta vlada tudi pokazala, da je te žrtve vredna.
ERJAVEC: Poglejte, kar se tiče državne uprave. Jaz menim, da v teh osemnajstih letih sploh še ni bilo prave
reforme. Vi veste, da je država nastajala, in ob nastajanju države, je nastajala tudi upava, nastajala je pa
precej nekontrolirano. Zato menim, da je čas, da naredimo res eno reformo na tem področju. Mi vemo kaj
vse se je nabralo v teh osemnajstih letih, in moramo reč, jaz imam izkušnje sedaj že iz treh ministrstev, in
povsod je vsaj deset procentov ljudi, ki ne opravljajo svojega dela kvalitetno. In, seveda, potem ostalih 90
procentov trpi z oceno, da ta državna uprava je nesposobna, neprofesionalna. Je pa res, če se dotakneš
enega takega človeka, boš pa takoj.
GERIČ: Ampak ali govorimo potem o desetih odstotkih preveč ljudi, ne?
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ERJAVEC: Ne, ne bom v številkah, ampak hočem reči, mi bi potrebovali eno pravo reformo javne uprave,
vendar je pa res, da nimamo instrumentov. Mi ministri težko sploh odpustimo kakšnega človeka. In od
tod tudi ta težka diskusija na vladi.
GERIČ: Mh.
ERJAVEC: Ko je bilo rečeno: je treba odpustit, ne vem, 20, 30 ali več ljudi. Mi teh inštrumentov nimamo.
Saj vidimo kaj se dogaja: odpustimo, potem ga sodišče vrne nazaj na delovno mesto, plačamo hude
odškodnine in vemo, da gre tudi dostikrat za kadre, ki niso profesionalni in kompetentni.
GERIČ: Govorimo lahko potem tudi o reformi Zakona o delovnih razmerjih in omogočimo na ta način.
ERJAVEC: Ja, ja  in v  okviru tega, v okviru tega, pač, je treba napraviti tudi to reformo.
GERIČ: Mh. Gospod Zalar, vi ste bili precej kritični do tega, predvsem pa ste vi zdaj tisti minister, ki je, na
nek način, tej javni upravi vrnil nek del oziroma javnega sektorja – govorim o plačah sodnikov – vrnil nek
del denarja za plače oziroma na drug način prerazporedil ta denar, ki ga prejema sodstvo.
ZALAR: Ja, in to je, recimo, tudi dokaz, da so tudi te spremembe v javnem sektorju možne. Treba pa
je, morda, nekoliko se odmaknit od tistih ustaljenih vzorcev, ki so se usidrali v državno birokracijo v
desetletjih. Ko govorimo zdaj o tem, zakaj, pravzaprav, je tako močan pritisk prav na ta plačni del? Zelo
preprosto: zaradi tega, ker, seveda, plače v strukturi proračuna  predstavljajo tako velik delež. In ta vlada
je poskušala, in tud uspela ustvarit določene prihranke, tudi na tem področju; od znižanja funkcionarskih
plač za štiri odstotke, do odloga uskladitve plač zaposlenih po še prejšnji, Virantovi reformi. In tudi ta sklep
vlade o dvoodstotnem znižanju števila zaposlenih do konca letošnjega leta, je, po moji oceni, uresničljiv.
Pa ne na način, da bi morali odpuščati, zlasti ne tiste, ki dobro delajo, ampak na mehek način. V vsakem
ministrstvu se določeno število ljudi upokoji ali je v delovnem razmerju za določen čas ali si poišče drugo
službo, in tu, pač, samo ne nadomestiš tistega, ki gre. In potem z notranjimi prerazporeditvami ustvariš,
pač, pri, pokriješ ta primanjkljaj.
GERIČ: Mh.
ZALAR: To je, seveda, možno. Tisto, kar se je zgodilo zdaj, na zadnji seji vlade  in kar je zdaj tako aktualno
zaradi tega, ker je  bilo, pač, to razkrito v, v javnosti. Mimogrede, zdaj ministri, seveda, vemo, ne, da
nimamo več nobenega utemeljenega pričakovanja zasebnosti na delovnem mestu. Mislim, da se bodo zdaj
tud razprave na sejah vlade zelo spremenile zaradi tega. Ampak tisto, kar se je tu zgodilo, je bilo to, da
je bilo, morda, premalo časa in napora vloženega v to, da bi se ta vprašanja, kako prit do teh zmanjšanj,
razčistila v zgodnejši fazi. To pa so vladni odbori; mi imamo zato posebne odbore.
GERIČ: Mh.
ZALAR: Ki obravnavajo te zadeve. In šele, ko odbor zadevo uskladi med ministrstvi, zadeva pride na sejo
vlade. Če se to ne zgodi, včasih razmere terjajo, da enostavno moraš preskočit sejo odbora. Ampak če
se to ne zgodi na tako pomembni temi kot je ta, potem se, seveda, na seji vlade zaplete. In polemika
je potem živahna, tudi ta je bila, in rezultat je, seveda, ta, da točka ni usklajena, seja vlade se prekine,
zadeva se vrne nazaj, v usklajevanje.
GERIČ: Zapletlo se je, najbrž, zaradi tega, ker je ministrica Krebsova, Pavlinič Krebsova, opozarjala, da
že šest mesecev želi uskladiti po ministrstvih, pa ji to ne uspe. Reforma javne uprave, gospod Žerjav, na
kakšen način? Če. Dejansko je tukaj največ denarja.
ŽERJAV: Absolutno, jaz trdim, da, da mora tudi javna uprava vsekakor deliti usodo gospodarstva.
Gospodarstvo v teh trenutkih preživlja hude čase in to usodo bi morala, na nek način, deliti tudi uprava,
javna uprava, z javno porabo, seveda. In jaz še enkrat poudarjam, ne, to, kar imamo danes v pro, v, v
proceduri v Državnem zboru, torej, rebalans  proračuna, tega ne odseva. Zato, ker ne morem, preprosto,
razumeti zakaj nekatera ministrstva ali pa nekateri drugi, nevladni in vladni proračunski porabniki, ki,
poudarjam, niso povezani z blaženjem finančno gospodarske krize, imajo, v primerjavo, v primerjavi s
proračunom, ki jim je bil namenjen s strani prejšnje vlade, sedaj višjo porabo.
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GERIČ: Mh.
ŽERJAV: Ni nobenih razlogov, če govorimo o tem, da je vojna, in ko je vojna, je vojna za vse. Torej, bi morali
solidarnostno vsi proračunski porabniki nekaj k temu primakniti, da govorim, govorim v, v narekovajih. S
tem na, s tem, seveda, priti do tega, da, ali znižamo proračunski primanjkljaj ali pa pridobimo sredstva,
tista, ki ji bomo uporabili za to, da bomo gospodarstvu pomagali. In ta rebalans, pač, temu ne kaže.
Govorili smo, sam sem predlagal pri obravnavi prejšnjega rebalansa, deset odstotno znižanje materialnih
stroškov. Sedaj smo prišli s prejšnjim rebalansom, in tem, nekje, na osem procentov, ne, mislim, prihranili
75 milijonov. Jaz sem prepričan, da je sto milijonov možno prihranit brez, brez velikih žrtev.
GERIČ: Gospod Gorenak, kje, na kakšen način? Javna uprava.
GORENAK: Glejte, število, število zaposlenih v državni upravi, javni upravi, kakor  hočete, je izjemnega
pomena, a ne. Vsa leta, od osamosvojitve je, naprej, je to število naraščalo. Prejšnja, samo z enim stavkom
okoli prejšnje vlade. Prejšnja vlada je bila prva, ki je dosegla minus na tem področju. Število zaposlenih
v ožjem delu državne uprave je manjše, 2,6 odstotka. Zavedam se vseh težav, ki jih imate, vseh težav
se zavedam, vendar, to je bil eden vaših glavnih ciljev v prvih, prvem paketu reform. In mi smo ga zelo
pozdravili; če smo tiste kavice, pa to, bom rekel, kritizirali, smo povedali, da je to izjemnega pomena
in da je to zelo dobro. Vendar, zdaj, po razpravi gospe Krebsove sodeč, imate plus, ne minus, v številu
zaposlenih, in to je težava, to je velika težava. Samo z enim stavkom: minister Virant, gospod Erjavec se
bo spomnil, je imel pri vsakem zakonu, ki je bil sprejet, eno ključnih besed z vidika, kaj to pomeni za
birokracijo. Ali pomeni minus ali pomeni plus? Pomeni manj dela, več dela, več stroškov. Samo še  odziv.
GERIČ: Mh.
GORENAK: Gospod Golobič, poglejte, vi ste rekli, da so bile neskladja v plačnem sistemu.
GOLOBIČ: Plačna nesorazmerja.
GORENAK: Lahko debatirava, tako ali drugače, vendar, kako boste pojasnili docentu in izrednemu
profesorju, ki sta v 3, 42, 43 – tem in 46 – tem plačilnem razredu, in naredita, če smema po domače
povedati, sodnika začetnika, ta pa je v 47 -  tem. A mislite, da tu ni neskladij?
GERIČ: No, o reformi samega plačnega sistema, bo zanesljivo tekla posebna Polemika.
GOVORIJO VSI (manjka del besedila).
GERIČ: Ja, samo še gospod Barovič. Kje država pri tej ogromni proračunski postavki, lahko?
BAROVIČ: Čist enostavno. Lejte, šest, jaz mam za, lju, kolegov, za eminentne politike, vsi govorim, so
govorili o številkah, nihče pa se ni vprašal: ali je pomembna količina in številka, ali je pomembno, kaj
ti ljudje naredijo? In za, za kje je jav, javna reforma? Ne me gledat skoz, rekel sem, to je na papirju. To
je treba udejanjit. Vprašajte uporabnike storitev, uslužbencev, javnih. Vprašajte jih. Šest, sedem mescov
čakajo na minimalno rešitev. Kdo je temu kriv? Ne število, slabo delo, dolgo, dolgotrajno delo. Tretji, tisti
ukrep, ki si ga Patrick, prej pozabil omenit, tehnična učinkovitost, poenostavitev. To je problem. Zaradi
mene naj bo toliko ljudi kot je, samo naj naredijo tisto, kar morejo. Tako pa ne bojo. Niso do zdaj, pa če
jih boste zmanjšali za, ne vem koliko, tudi zdaj ne bojo naredili, kvečjemu, še podaljšalo se bo. Zaradi
tega bodo razpisi prepozni, zaradi tega ne bo evropskih sredstev in bomo tam, kjer smo. Sicer pa, malo
za šalo, malo zares, samo en predlog, da se ne bo vlada prepirala. En krasen ukrep je tule not, ne.
GERIČ: Na kratko.
BAROVIČ: Ja, on, prispevek za skrajšan delovni čas. Pa še tega uporabite pri teh uslužbencih, pa obdržite,
kolikor jih je.
GERIČ: Dobro, na kratko, ja, še tukaj, potem gremo pa še na zadnjo temo.
ZALAR: Bom vendarle nekoliko moral vzeti v bran državne uslužbence: vse pa spet ni tako slabo. Jaz
mislim, vsaj, ko gledam po našem ministrstvu.
BAROVIČ: Seveda, ja.
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ZALAR: Delajo trdo. Mimogrede, imate tudi ministrstva, ki so pridobila poseben, torej, ta takoimenovani
standard kakovosti ISO standard, tudi  Pravosodno je med njimi, tako, da ni vse tako slabo, a veste? To
so vendarle mednarodni standardi. Se pa strinjam, da je vedno možno najti še rezerve znotraj sistema,
tudi v, v izrabi delovnega časa.
BAROVIČ: Bom.
ZALAR: Praktično, ni sistema, kjer tega ne najdeš.
GERIČ: Mh.
ZALAR: Ampak, da bi pa kar vsevprek trdili, da ljudje delajo slabo, da so leni, da, da, da, skratka, ne
izkoristijo delovnega časa, tega pa, žal, ne morem sprejet.
BAROVIČ: Vprašajte uporabnike. Patrick bi že zdavnaj obnovil ceste spomladi na Primorskem, pa ne vem,
kje še vse, da ne bilo danes teh zastojev. Če ne bi ti procesi trajali sedem mesecev, bi moral že lani, če bi
bil na oblasti julija, začeli z razpisi, da bi lahko danes, mogoče, mogoče, obnavljal avtocesto.
VLAČIČ: (manjka del besedila)
BAROVIČ: To, to je tist, to je tist. Traja osem, devet, deset mesecev.
GERIČ: Dobro.
BAROVIČ: Kdo je temu kriv?
GERIČ: Pustimo, pustimo zdaj to, pustimo zdaj to reformo te državne uprave, javne uprave. Seveda so
tukaj številke različne, sama državna uprava je manjša, javna uprava pa, seveda, šteje dobrih 140000
ljudi, če se ne motim. In seveda, na podlagi tega tudi vemo, kakšen močan socialni naboj, konec koncev,
so tudi to vaši volivci, od enih in od drugih, kajneda?  Predlagam, da se premaknemo na zadnjo temo, pred
koncem, aktualno temo. Gospod minister, samo še vprašanje, kot prometnemu ministru. Jutri bo nadzorni
svet železnice, razpravljal o usodi Matica Tasiča. Kaj bo odstopil? Boste predlagali njegov odstop? Je bila
tukaj storjena napaka, po vašem mnenju?
VLAČIČ: Ne, jaz mislim, da se Matic ta, Tasič ni uspel odločit ali bo počel samo eno stvar. Jaz mislim sicer,
da je naredil nekaj dobrih potez na železnicah, žal, se ni odločil, da bo, da bo počel samo to, in jaz mislim,
da smo že tolikokrat povedali, da je jasno, kaj se bo jutri zgodilo.
GERIČ: Se pravi, jutri iščemo novega direktorja Slovenskih železnic?
VLAČIČ: Najverjetneje.
GERIČ: Dobro. Zdaj pa vprašanje za vse vas, pre, preden končamo oddajo. Danes se voli nova hrvaška
vlada, nobenega dvoma ni, da bo Jadranka Kosor nova premierka. Vlada v večini ostaja s podobnimi imeni.
Vprašanje za vas vse je: kaj to pomeni za Slovenijo? Na kratko, kakšno je vaše stališče, ali lahko, glede
na to, da letijo očitki na Slovenijo, ali lahko Hrvaška konča pristopna pogajanja, ne da pridemo do rešitve
mejnega vprašanja? Kar po vrsti.
VLAČIČ: No, vsakokrat, ko se v sosednji državi zamenja vlada, mora na tej strani zavet en val optimizma,
da bomo lažje reševali te stvari, ki smo jih do zdaj poskušali. In v tem smislu, sem jaz optimist, da bomo
prišli do sporazuma. Če pa ne bomo prišli do sporazuma, da se umaknejo tisti sporni dokumenti, ker
Hrvaška, ta trenutek, sama ovira vstop, svoj, v Evropsko unijo.
GERIČ: Mh.
VLAČIČ: Ne ovira ga Slovenija.
GERIČ: Torej, brez dogovora ne bo šlo?
VLAČIČ: Brez dogovora ne bo šlo.
GERIČ: Gospod Golobič.
GOBLOBIČ: Glejte, zdi se, kljub vsemu, da to ni najboljša novica, v bistvu, gre za hraško notranjo zadevo,
ampak sedanji hrvaški predsednik vlade Ivo Sanader, je bil človek z evropsko agendo znotraj hrvaške
politike, znotraj HDZ – ja. On je, na koncu koncev, odprl novo poglavje v sodelovanju Hrvaške s Haaškim
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sodiščem, zdi se, da je tudi tu, na koncu, prišlo do nekaterih problemov. In to lahko, samo po sebi,
neposredno, pomeni, bom rekel, slabe, slabše izglede.
GERIČ: Da dobivamo še tršega sogovornika.
GOLOBIČ: Res se, po drugi strani, v zgodovin se je pogosto potrdilo, da so takšni sogovorniki manj
evropski, pa, pa v stanju narediti boljše kompromise, ki bi bili v tem primesu, v primeru interesov
Republike Hrvaške. S Kitajsko se je pogodil Nixon, kot republikanec, ne kak drug predsednik. Tako da
lahko ostanemo optimisti, moramo pa biti realni. Hrvaška politika je bila doslej ob teh vprašanjih enotna,
dovolj enotna, ne popolnoma, ampak dovolj enotna, in pomembno je, da v Sloveniji z dobrimi argumenti
svoja stališča uveljavljamo naprej. In mislimo, da je kompromis, slej ko prej, tudi tu na dnevnem redu.
GERIČ: Gospod Erjavec, dobivamo tršega sogovornika ali dobivamo priložnost za nov zagon, za nove
pogovore?
ERJAVEC: No, to bo  pokazal čas, mislim pa, da ne bo prišlo do novega zagona, da se bo nadaljevala stara
politika. Mislim pa, da Hrvaška brez dogovora s Slovenijo nima možnosti, da pride v Evropsko unijo. Tako,
da bo, po mojem, še trajalo nekaj časa, da bo prišla do tega spoznanja. Tako smo tudi mi prišli v Evropsko
unijo skozi Španski kompromis, pač, vstop v to elitno družbo tudi nekaj stane.
GERIČ: Gospod Zalar, kakšni so obeti z novo hrvaško vlado?
ZALAR: Jaz mislim.
GERIČ: In pa, seveda, stališče slovenske  politike, ki so tudi, to je treba povedati, doslej bili enotni, več
ali manj, ampak (manjka beseda)?
ZALAR: Tudi Slovenija je izkazala visoko stopnjo enotnosti, glede tega vprašanja, in to, se mi zdi, je dobra
osnova za naprej. Drugače sta pa Slovenija in Hrvaška obsojeni na pogovore in na končni dogovor. Sta
sosedi, bosta ostali sosedi, in če tega ne bosta uspeli rešit, pravzaprav, leži nad njima en velik oblak, ena
senca, ki morda ni samo senca vključevanja ali pa nevključevanja Hrvaške v Evropsko unijo. In jaz mislim,
da tisto, kar bi Slovenija zdaj morala narest, izkoristit to obdobje, ko se sestavlja, ko se konstituira hrvaška
vlada, za ta razmislek, o katerem smo govorili, da ga potrebujemo, potem, ko je Hrvaška zavrnila zadnji
Rehnov predlog. Predvsem zaradi tega, da se odločimo za strategijo, kako naprej. In jaz sem med tistimi,
ki menijo, da ni potrebno zavreč vsega, kar je bilo doslej narejenega v zvezi s tem, vključno z zadnjim
Rehnovim predlogom. Jaz mislim, da nam ta  še vedno daje možnosti za nadaljnje pogovore.
GERIČ: Mh.
ZALAR: In da tu obstaja dovolj manevrskega prostora, dovolj prostora za našo diplomacijo, za hrvaško
diplomacijo, pa tudi za posredovanje Evropske komisije. Morda ne na ta način kot se je to dogajalo doslej,
ampak obstajajo, seveda, še drugi možni načini.
GERIČ: Gospod Barovič, kje smo v odnosih s Hrvaško?
BAROVIČ: Res, v Nacionalni stranki nas prav nič ne briga, kdo je na oblasti na Hrvaškem, ker se ne vtikamo
v notranje zadeve Hrvaške. V Slovenski nacionalni stranki pa še vedno, še vedno, gojimo zaupanje do
predsednika vlade Republike Slovenije, Boruta Pahorja, da ne bo odstopil tudi ped, od tistega, kar je
zastavil. Nič popuščanja, tudi milimeter ne, dokler ne rešimo.
GERIČ: Mh.
BAROVIČ: Mejnih vprašanj. Pika in konec. Torej, kdo je tam na oblasti, nas ne briga, zaenkrat verjamemo
v Boruta, pri nas, da bo stal na svojih stališčih. Vsak premik, levo ali desno, vsak popust, bo največje
razočaranje, ne zarad, al, al Sanaderja, ali, kdor koli že je, ampak zaradi našega premiera, ki mu še vedno
verjamemo. Ta je za nas pomemben.
GERIČ: Dobro. Gospod Žerjav.
ŽERJAV: Po teh ostrih besedah, ki so bile namenjene Sloveniji v zadnjih časih, je, pač, potrebno povedati,
da Slovenija ne more biti in ni odgovorna za to, da za, pravzaprav, za Hrvaški nevstop v Evropsko unijo in
da je za to odgovorna, seveda, Hrvaška sama. Tako kot smo mi morali izpolnit vse zahteve in pogoje pri
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vstopu v Evropsko unijo, tako bo to morala storiti tudi Hrvaška. In potrebno je povedati, seveda, ob vseh
teh predlogih, hrvaških, da bi se umaknili prejudici; ja, mi trdimo, da, vendar je potrebno umakniti tudi
vse tiste fizične prejudice. Govorim o objektih, ki stojijo, nedvomno, na slovenskem ozemlju.
GERIČ: Mh.
ŽERJAV: Skratka, govorim o kontrolnih točkah, hrvaških kontrolnih točkah, ki stojijo na slovenskem
ozemlju. In tudi te bo potrebno umakniti, v kolikor se bomo lahko z, torej, da bomo se, pravzaprav, sploh
lahko resno začeli pogovarjati o rešitvi meje.
GERIČ: Gospod Gorenak, stališče glede Hrvaške?
GORENAK: Ja, jaz bi rekel tako, da stara – nova hrvaška vlada, pustimo se presenetiti, čeprav, glede na
sestavo, verjetno, ni pričakovati kaj posebnega. Kar se tiče pa temeljnega vprašanja, mislim, da Hrvaška
resnično mora rešit vsa vprašanja pred vstopom v Evropsko unijo, Slovenija pa, po mojem mnenju, more
zadrževat eno, dost veliko stopnjo političnega soglasja, kot tudi dost veliko stopnjo kredibilnosti v Evropi.
In ne smemo Evropi pustit vtis, da smo mi tisti, ki Hrvaško izsiljujemo. Jaz mislim, da ga niti ne, za zdaj,
in da je potrebno tako, tak odnos do Slovenije znotraj Evropske unije, zadržati.
GERIČ: Dobro, spoštovani gostje, pri koncu oddaje smo, predlagam, da pogledamo še rezultate ankete:
Kako ocenjujete delo Pahorjeve vlade? 2342 naših gledalcev, ki je spremljalo to oddajo, je z dobro, ocenilo
18 odstotkov gledalcev, in slabo, 82 odstotkov gledalcev. Kratek komentar z enim stavkom. Spet vrnemo
krog nazaj. Gospod Gorenak, kako komentirate ta rezultat?
GORENAK: Ja, poglejte, ljudje imajo, na nek način, vedno prav, a ne, v vsakem primeru, tudi mi sami
nismo zadovoljni z delom vlade, ampak z delom vlade, zlasti z vidika reševanja trenutnih gospodarskih
problemov.
GERIČ: Hvala.
GORENAK: Ključna beseda, ki bi morala bit slišana stokrat na vladi, je delovno mesto.
GERIČ: Gospod Žerjav, kaj mora storiti vlada, da popravi ta rezultat?
ŽERJAV: Predvsem manj govoriti, pa več delati.
GERIČ: Gospod Barovič?
BAROVIČ: Glede na vzorec, se ravno ne bi preveč sekirali. Vlada se naj preneha ukvarjati s problemi
istospolnih, izbrisanih in drugih, ampak naj se začne ukvarjati s Slovenci in reševanjem slovenskih
problemov, in rezultat bo kmalu boljši.
GERIČ: Gospod Zalar, vzpodbuda, takšen rezultat, v bistvu, za neko bolj odločno delo vlade?
ZALAR: Je vzpodbuda, seveda, ta rezultat bi lahko bil, bi moral bit boljši, čeprav se mora vlada ukvarjat
tudi s tistimi, ki jih je omenil gospod Barovič, ker gre za temeljne človekove pravice družbenih manjšin.
Istospolni so ena izmed njih in jaz mislim, da nas ne sme zaslepit to stanje v katerem smo zdaj, da zdaj
pa lahko porinemo na stranski tir, recimo, uresničevanje temeljnih pravic ljudi. Jaz mislim, da to ostaja
naša glavna prioriteta.
GERIČ: Mh.
ZALAR: Ne glede na to, kako popularni ali pa nepopularni so ukrepi, ki jih vlada v zvezi s tem sprejema.
GERIČ: Gospod Erjavec, če pustimo to anketo, pa primerjamo tudi ostale javnomnenjske ankete, podpora
vladi pada. Kaj, kako, menite, da bi vlada morala izboljšati ta svoj rezultat? Kje so tiste?
ERJAVEC: No, to bi bil pravi čudež, ob taki globalni krizi, da bi  podpora vladi se zviševala vsak mesec.
Vemo, da gre za posebno situacijo, v tako težki situaciji ni delala nobena vlada, morda prva vlada, ko so,
ko smo se osamosvajali. Vendar, mi bomo se borili naprej, skušali zaščititi pravice, jaz kot  predsednik
stranke DeSUS – sa, zlasti upokojencev, tako, da bomo videli.
GERIČ: Mh.
ERJAVEC: Kaj bo čas prinesel.
GERIČ: Gospod Golobič, ocena dela vlade oziroma kaj storiti, da, prepričati javnost, da vlada deluje dobro?
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GOLOBIČ: Jaz mislim, da vlada mora še naprej, pravzaprav, poskušati z argumenti pojasnjevati svoje
poteze, tudi slišati argumente drugih in jih v maksimalni meri upoštevati. Jutrišnja konferenca je
namenjena temu; predsedniku vlade je težko, težko odrekati, da to ne počne, maksimalnih naporov.
Narobe bi bilo, če bi vlada, katera koli vlada, v tem trenutku, v takšni situaciji, vlekla poteze s katerimi bi
iskala všečnosti. Ta vlada je vzela mandat, ne za to, da bi bila všečna, tudi ne za to, da bi bila na koncu
nagrajena, ampak za to, da opravi tisto, kar je njena dolžnost v tem težkem času. In, bomo rekel, če bo
to storila, potem bo na koncu, ne glede na izid, ne glede na popularnost, večjo ali manjšo, nekoč dobila
pozitivno oceno.
GERIČ: Gospod Vlačič, tudi vaš predsednik pravi, da vlada ne tekmuje na lepotnem tekmovanju oziroma
na tekmovanju v všečnosti. Pa vendarle je pomembno, da ima javnost vtis o delu vlade oziroma da zaupa
v to delo vlade. Kako ga dvigniti, ta vtis, to  pozitivno oceno?
VLAČIČ: Ta vlada dela, dobesedno, v enem izmed najtežjih obdobij moderne zgodovine človeštva, to je
treba vzet v zakup. In ob tem, da smo sprejeli številne ukrepe, ki so ohranili številna delovna mesta,
najmanj 60000, da smo, torej, zagarantirali, da je naš finančni sistem se dobro obdržal, da smo sprejeli
številne druge ukrepe, sem prepričan, da bomo še s temi strukturnimi reformami, dosegli to, kar je
želja te vlade: večja konkurenčnost naše družbe, da bo, da bomo lahko jutri našim zanam, zanamcem,
omogočili državo, ki jim bo omogočila razvoj njihovih potencialov. Ta trenutek, tako kot je ta država, tega
ne omogoča in jaz sem prepričan, da ima ta vlada ta pogum, da bo to naredila.
GERIČ: Dobro. Spoštovani gostje, hvala za udeležbo v nocojšnji oddaji. Upam, da smo odprli slovenski
javnosti vsaj nekaj tem, s katerimi se bomo v prihodnje, zanesljivo, morali ukvarjati, s katerimi se bo
morala soočiti tudi slovenska javnost, in v bistvu, na ta način, dati tudi v sebi nek razmislek o tem, kako
naprej. In, seveda, spoštovani gledalci, upam, da ste nekaj teh razmislekov dobili tudi vi. Hvala in lahko
noč.
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