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TANJA STARIČ: Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Nocoj je naš gost predsednik vlade Janez Janša. 

Njegova ministrska ekipa je v parlamentu prisegla pred dobrima dvema mesecema, 13. marca, ko je bila v 

državi že razglašena epidemija covida-19. Čez nekaj dni, 1. junija, bo epidemija formalno končana. Prvi val 

novega koronavirusa je Slovenija uspešno prestala. Začenja se novo obdobje, ki pa zagotovo ne bo nič manj 

težavno in negotovo. In predvsem o tem, kako naprej, se bova pogovarjala v naslednji uri. Gospod Janša, dober 

večer.   

  

JANEZ JANŠA: Dober večer. 

  

TANJA STARIČ: Poglejte, takole je. Epidemija se konča v ponedeljek, ampak vemo, da kriza bo globoka, dolga. 

Kje smo na tej neki lestvici te krize, na začetku, na sredini, na koncu? 

  

JANEZ JANŠA: No upajmo, da ne bo dolga. Je pa krize globoka. Naredili bomo pa vse, da ne bo dolga, se 

pravi, da iz recesije ne bomo prešli v depresijo, tako kot se je v Sloveniji zgodilo po zadnji gospodarski oziroma 

finančni krizi, ki se je začela leta 2009. Trenutno smo še v padanju. Se pravi tudi po vseh napovedih naših in 

znanih institucij bo letošnje leto padca gospodarske rasti in leto ukrepov za blaženje posledic epidemije. Drugo 

leto pa upamo, da se bomo odvili v obliki črve V in ponovno rasli. In takšne so tudi optimistične napovedi. 

  

TANJA STARIČ: Napovedi so do minus sedem odstotkov padca GDP-ja, torej BDP-ja. 

  

JANEZ JANŠA: In skoraj podobna rast naslednje leto. 

  

TANJA STARIČ: V ponedeljek smo rekli se formalno konča epidemija. Morda začneva z mejami. Z Madžarsko 

bo zdaj tudi odprta meja. zapleta pa se še vedno oziroma še vedno ni odprta meja z Avstrijo. Kaj je razlog za 

to? 



 

  

JANEZ JANŠA : Jaz bi težko uporabil to besedo, da se zapleta. Gre za to… Je pa situacija zapletena nasploh. 

Epidemija je ne samo pri nas, ampak v večini evropskih držav, nekje na stopnji, ko so okužbe obvladljive, se 

pravi ko ni treba zapirati javnega življenja, ampak se lahko ukrepi sproščajo. Se pa okužbe se vedno pojavljajo, 

tudi pri nas. Tudi pri nas imamo ponovno zdaj tudi en primer v zdravstvu danes. Zaradi tega moramo biti previdni 

in meja je pa seveda dvostranska stvar. Na obeh straneh mora biti prvič epidemiološka slika ugodna in drugič 

morajo biti države pripravljene na izolacijo teh posamičnih okužb, ker seveda naš problem je seveda še dodatno 

kompliciran, ker smo sosedi Italije, kjer je epidemija, kjer je bilo žarišče, umirja bolj počasi kot drugod. 

  

TANJA STARIČ: To mislite, da je glavni razlog recimo, da Avstrija okleva, ali so kakšne druga kalkulacije, 

morda gospodarske? 

  

JANEZ JANŠA: No, zdaj tukaj moram reči, da so bila tudi delno tudi z naše strani zaradi nekaterih izjav ali pa 

potez pač pričakovanja dvignjena zelo visoko. Je pa vlada v vseh teh ocenah, ki smo jih naredili skupaj s 

strokovnjaki, računala, da se ukrepi lahko začnejo, kar se tiče odpiranja meja, v večjem obsegu sproščati po 1. 

juniju. In nismo še tam. Tudi še vedno uradno velja razglašena epidemija. Edino z Madžarsko, ki ima podobno 

epidemiološko sliko, se je dalo dogovoriti, da se za državljane obeh držav stvari sprostijo pred 1. junijem, s 

Hrvaško delno. Hrvaška ima bolj komplicirano sliko, kot se zdi na prvi pogled, in zaradi tega tudi izvaja ostrejše 

ukrepe pri vstopanju v državo. Tudi čakalne vrste so večje, na veliko žalost Slovencev. 

  

TANJA STARIČ: In to bo še ostalo, ne? 

  

JANEZ JANŠA: Hrvaška se trudi, da bi sledila, da bi vedela, kam gre vsak, ki pride v državo, ravno zaradi tega, 

da lahko izolira morebitne okužbe, če do njih pride. Moram pa še to reči. Če bi v Sloveniji že imeli ali pa če bi 

Evropa že dogovorila enotno aplikacijo za sledenje okužbam, potem bi bilo vse to lažje. Recimo Francija je to 

danes sprejela, mnoge druge države že prej. Pri nas smo to predlagali že marca, pa ni šlo skozi. Upajmo, da 

bo šlo skozi pri nas, ko bo nek dogovor na ravni Evropske unije, ampak zaenkrat tega še ni.  

 

TANJA STARIČ: Tu je precej pomislekov, zaradi posegov v zasebnost. Očitno nas ta razprava še čaka. 

  

JANEZ JANŠA: Glejte, gre za izolacijo virusa, ne človeka in za sledenje virusu, ne človeku. Zdaj virus pa po 

moje nima zasebnosti. 

  

TANJA STARIČ: Dobro. Ta debata nas gotovo še čaka, smo rekli. Meja z Italijo me zanima. V Italiji pa je slabša 

epidemiološka slika. Kakšen je tu lahko dogovor? 

  



 

JANEZ JANŠA: Ja, v Italiji je slabša epidemiološka slika. Na srečo je pa sosednja pokrajina Furlanija – Julijska 

krajina v bistveno boljšem položaju. Ta pokrajina je praktično najboljša pokrajina po epidemiološki sliki v celotni 

Italiji, jo zelo natančno spremljamo. Zdaj v zadnjih pogovorih tudi s predsednikom italijanske vlade, smo 

razpravljali tudi o možnosti, da se ta meja samo delno odpre, samo za prehode s to pokrajino, kjer je slika boljša. 

To ni v pokrajinski pristojnosti, je v državni pristojnosti in je veliko vprašanje, če bo do tega prišlo pred 15. 

junijem, ko se pa načrtuje večje sproščanje vseh meja znotraj schengenskega območja oziroma vseh prehodov, 

dvig restrikcij za potniški promet. Če bo slika šla v smer nadaljnje izboljšave. Dvomim pa, da za vse države. Za 

nekatere države po 15. juniju meje zagotovo ne bodo odprte. Prva država, ki je najavila, da do konca junija ne 

bo sproščala ukrepov na mejah je Poljska. Delno verjetno tudi zato, ker imajo volitve konec meseca, pa nočejo, 

da je to nek dejavnik odločanja. Španija, Italija bo tudi veliko vprašanje. Zato naša soseščina, če v soseščino 

štejemo del Italije – se pravi Furlanija – Julijska krajina, ostale srednje države srednje in južne Evrope, je pa 

slika bistveno boljša. 

  

TANJA STARIČ: Saj v bistvu ste odgovorili tudi na moje naslednje vprašanje. Ko je epidemija izbruhnila, so 

nacionalne države zapirale meje ena za drugo, brez nekega dogovora pravzaprav takrat na evropski ravni. 

Vemo, da je bila velika zmeda. Ljudi seveda zanima kdaj bodo meje spet odprte, se bo Schengen vrnil. Se 

lahko zgodi, da bo ta podoba Evrope in tega svobodnega pretoka ljudi drugačna po tej epidemiji? 

  

JANEZ JANŠA: No, pravzaprav se je z rušenjem Schengena začelo že prej, zaradi migrantske krize oziroma 

zaradi ilegalnih migracij. Notranje kontrole so se začele vzpostavljati po letu ali pa leta 2015, recimo na 

slovensko-avstrijski meji. Tudi ta problem še ni rešen. Zdaj Avstrija je celo vojsko poslala na mejo v pomoč 

policiji in pravijo, da ne samo zaradi epidemije, ampak zaradi vprašanja migracij. Tukaj Slovenijo čaka še en 

korak, da nekoliko bolje nadzorujemo našo schengensko mejo ali pa da se dogovorimo s Hrvaško in še kakšno 

drugo državo, da pomagamo Hrvaški nadzorovati mejo z Bosno, kar bi bilo najbrž najbolje za vse. 

  

TANJA STARIČ: Ampak migranti niso problem ne? Številke ne kažejo, da bi bil to ta hip velik problem za 

Slovenijo recimo. 

  

JANEZ JANŠA: Za Slovenijo so migracije problem zaradi tega, ker vsake toliko časa pride večja skupina čez 

Slovenijo v Italijo, kar povzroči veliko razburjenje in na italijanski strani mnogi ne verjamejo, da se to dogaja 

brez tega, da bi nekdo pri nas zamižal vsaj na eno oko. Zato bo v prihodnjih dneh policija poostrila varovanje 

južne meje z dodatnimi silami in bomo pač skušali tudi na ta način ta problem odpraviti. V Italiji to bolj odmeva, 

kot recimo to odmeva v slovenskih sredstvih javnega obveščanja. 

  

TANJA STARIČ: No v Italiji je tudi odmeval nek incident – to samo mimogrede, ostajava sicer pri Evropski uniji 

– incident na meji, ko je nek neidentificiran človek v vojaški obleki ustavil sprehajalca in se izdajal za pripadnika 



 

Slovenske vojske. Vemo, da je takrat italijanska država tudi reagirala. Je morda že jasno kaj se je zgodilo, je 

morda šlo za pripadnika varde, karkoli drugega? 

  

JANEZ JANŠA: Zdaj kolikor sem jaz temu sledil, ni šlo za italijanskega državljana, ki bi se pritoževal, ampak 

mislim da za slovenskega državljana, ki se je pritoževal, da ga je ustavil slovenski vojak. Narejena je bila 

preiskava in je bilo ugotovljeno, da tisti dan, ko je bila ta pritožba, tam slovenskega vojaka ni bilo. 

  

TANJA STARIČ: Ostaja potem pri tem. Evropska unija, sva govorila o Schengenu. Ali je to kar je včeraj 

predstavila Evropska komisija, tisto kar smo pričakovali? Vemo, da so bili v začetku strahovi, da je ta kriza lahko 

tudi konec Evropske unije. Tudi vi ste bili zelo kritični do tega, ko je recimo reagiral vrh Evropske unije. Ta sklad 

namenja Sloveniji nekaj več kot pet milijard, če se ne motim. Je to to, kar smo pričakovali? 

 

JANEZ JANŠA: No cel paket, samo sklop ne, ampak cel paket, se pravi tudi. 

  

TANJA STARIČ: Proračun tudi ja. 

  

JANEZ JANŠA: Dobrih tisoč milijard tega sedemletnega finančnega okvira se pravi evropskega proračuna pa 

sredstva sklada za okrevanje in odpornost se po novem imenuje. Skupaj je položaj Slovenije v bi rekel celem 

paketu nekoliko ugodnejši od tega, kar se je obetalo na začetku. Zaradi tega je danes vlada tudi sklenila oziroma 

koalicija sklenila, da bo v tretji protikorona paket, ki se ravno zdaj sprejema v Državnem zboru dodala 

podaljšanje teh ukrepov, recimo podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo v panogah, ki so prizadete. 

  

TANJA STARIČ: Se avtomobilska. 

  

JANEZ JANŠA: Bo podaljšano za vse za en  mesec, ne samo za turizem, hkrati pa se tudi že s prvim junijem 

uveljavi subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, se pravi junija bota oba ukrepa veljala zato, ker smo 

pač ocenili, da smo dobili dodaten manevrski prostor in, da je zdaj tista kritična časovna točka, ko je treba 

dodatno pomagati gospodarstvu in ljudem, da ne bodo ostali brez dela. 

  

TANJA STARIČ: To so bili tudi pozivi gospodarske zbornice, obrtne zbornice. V zadnjih dneh so zelo pozivali 

in opozarjali, da brez tega ukrepa bodo nekatere panoge v res velikih težavah. 

  

JANEZ JANŠA: Razumem, saj mi skoz v dialogu z njimi. Seveda pa smo na drugi strani morali zapreti računico 

in zdaj, ko je, ko se, zdaj tako bom rekel, te številke, ki so bile včeraj predstavljene, na koncu naj bodo takšne. 

Zdaj gre za, Evropska komisija je ta predlog dala Evropskemu svetu oziroma Svetu Evropske unije in zdaj je 

pač na voditeljih, da tako kot običajno te stvari uskladimo in jaz ne verjamem, da bo to možno uskladiti preko 



 

videokonference. Se pravi, ko bo možno prvo srečanje neposredno iz oči v oči, se bodo začela resna pogajanja 

in v teh pogajanjih je pa vedno tako, da tisti, ki je neto plačnik, tiste države, ki so neto plačnice, imajo višji 

moralni položaj, se pravi bolj zaostrujejo kot tiste, ki na koncu dobijo od njih tako, da te številke se bodo zagotovo 

premaknile bom rekel nekoliko v slabše polje. Mislim pa, da ne bistveno. Še največja dilema je, koliko bo v tem 

paketu dejansko tako imenovanih subvencij, se pravi nepovratnih sredstev in koliko bo posojil oziroma kreditov. 

To ne bo, kot je zdaj predlagano, bo drugače. 

  

TANJA STARIČ: Štiri države, skope ali kako jim rečejo. Varčne države. Varčne države. 

  

JANEZ JANŠA: Skromne, skromne. 

  

TANJA STARIČ: Ampak je Nemčija tudi tako, da v ozadju tega predloga. Po tem predlogu Merklove in Macrona 

tako, da verjetno nekaj od tega bo sprejeto. Pa, da mogoče se vrneva. 

  

JANEZ JANŠA: Ta predlog je nekoliko drugačen. Evropska komisija je nekoliko bolj ambiciozna, kar je prav. 

To smo tudi svetovali predsedniki Evropske komisije, ko smo imeli individualne pogovore. Enako predsedniku 

Evropskega sveta, kar je prav zaradi tega, ker pač kot že rečeno v končnem dogovoru tudi, če bodo številke 

navidezno večje, neto položaj ne bo boljši ravno zaradi tega, kajti tisti dajejo, na koncu vedno pač imajo 

močnejše argumente v tem smislu, da dogovora ni dokler se vsi ne strinjajo in tistim, ki pričakujejo, da bodo 

nekaj dobili, se vedno bolj mudi kot tistim, ki morajo dati. 

  

TANJA STARIČ: Se pravi tudi nam. 

  

JANEZ JANŠA: Tako je. Mi smo zagotovo med tistimi, ki smo zainteresirani, da do dogovora čimprej pride in, 

da ta sredstva začnemo uporabljati, še posebej zato, ker bo en poseben del teh sredstev namenjen za piše za 

večjo odpornost zdravstvenih sistemov, se pravi za nekatere investicije, ki jih tudi mi v Sloveniji. 

  

TANJA STARIČ: Infekcijska klinika. 

  

JANEZ JANŠA: Za zdravstvo nujno potrebujemo. Ja, gre predvsem za nove zdravstvene kapacitete, ki so v 

Sloveniji že dolgo časa v načrtih pa nikoli ni bilo denarja ali pa volje, da se to zgradi. 

  

TANJA STARIČ: Sicer pa digitalno zeleno, to so projekti, s katerimi se bo lahko potegovala Slovenija. Jih 

imamo take projekte? 

  



 

JANEZ JANŠA: No veliko teh projektov je. Veliko teh projektov je tudi že v fazi izvedbe. Ravno zaradi tega bo 

jutri na dnevnem redu Državnega zbora tudi zakon za odpravo birokratskih ovir za izpeljavo pomembnih 

investicij. Na ta način želimo seveda ujeti tudi ta evropski vlak, ker ta sredstva iz tega sklada za obnovo in 

odpornost bodo na voljo štiri leta. To ne gre zdaj za sedem let, gre za front loading, se pravi za uporabo v prvem 

delu naslednjega sedemletnega proračuna. 

  

TANJA STARIČ: Dobro. Se tudi še vrneva k temu ukrepu. Zanima me tole. Po zadnjih raziskavah se tretjina 

državljanov Slovenije ta hip ne boji več bolezni. Boji pa se izgube delovnega mesta. Napovedi so nekatere bile 

dramatične. Sicer ste že rekli, da je vlada nekaj ukrepov prejela. Avtomobilska industrija deset tisoč, turizem 20 

tisoč delovnih mest. Slišimo novice iz Revoza, slišimo novice iz Akrapoviča. Skratka ljudi skrbi izguba delovnih 

mest. Kakšne so vaše projekcije. Kaj se lahko zgodi? Koliko ljudi lahko ostane brez dela? 

 

JANEZ JANŠA: Torej to kar ste našteli so slabe novice, na drugi strani prihajajo tudi dobre novice, recimo 

Nemčija, Francija kot veliki proizvajalki avtomobilov, v francosko verigo smo mi vpeti neposredno preko Revoza, 

v nemško preko nekaj sto podjetij, ki sodelujejo v izdelavi pomembnih avtomobilskih sestavnih delov. Zdaj obe 

državi namenjata velike državne subvencije zdaj, ko so se ta evropska pravila glede državnih pomoči 

razrahljala. V avtomobilski industriji subvencija gre do tudi v smislu subvencioniranje nakupov avtomobilov in 

tako naprej, kar pomeni, da bo proizvodnjo to pognalo naprej bistveno bolj no, kot bi lahko še pričakovali pred 

enim mesecem. Gre pa seveda tudi za vprašanje optimizma, zdaj če bodo ljudje verjeli, da bo ta kriza hitro 

premagana, potem bodo več trošili tudi za nove avtomobile in za mnoge druge produkte in bo večje 

povpraševanje in bo seveda tudi več delovnih mest in bolje plačana delovna mesta in manj brezposelnih. 

  

TANJA STARIČ: Ja, to ekonomisti pravijo. 

  

JANEZ JANŠa: Če pa tega ne bo, če pa se bo obetala depresija, potem pa smo v bistveno večjih težavah in 

potem bo večja teža na teh negativnih opozorilih. No ampak zaenkrat kaže, da gre to bolj v optimistično smer 

in mislim, da je to dober znak za slovensko industrijo, za slovensko ekonomijo, kjer smo dejansko 80 procentov 

odvisni od tega kako se giblje evropska ekonomija. 

  

TANJA STARIČ: No govorila sva že o zelenem, na tem tretjem paketu je nekako najbolj sporna točka prav ta 

ekologija, tudi vlada v nasprotju, opozicija je na nogah, nevladne organizacije, ki bodo imele po novem omejeno 

možnost sodelovanja v postopkih. Nekateri evropski pravniki opozarjajo, da bi se lahko zgodilo da bi seveda 

investicije pospešili, ker namen je verjetno pospešiti investicije, vendar bi lahko potem zaradi kršenja evropskih 

predpisov bile te razveljavljene. Kakšne so varovalke in ali boste spreminjali te sporne določbe. 

  



 

JANEZ JANŠA: Zdaj kar se tiče teh evropskih pravil, se rahljajo povsod. Ker nismo samo mi v tem položaju, 

celotna Evropska unija je v tem položaju in poleg tega naš namen ni, da kršimo te standarde, še posebej ne 

ekoloških, ampak da se stvari odvijejo v realnem času. Zdaj to kar so nekateri protestirali je pri nas v Sloveniji 

velik unikum, se pravi potem ko je recimo neko gradbeno dovoljenje že dokončno, se pravi ko je nekdo izpolnil 

vse pogoje in tako naprej, se ustanovi neka v narekovajih nevladna organizacija recimo v Brežicah za Koroško 

in vloži pritožbo in potem steče sodni postopek kjer je več faz in dokler, doslej je bilo tako, dokler gradbeno 

dovoljenje ni bilo pravnomočno in ne dokončno, ampak pravnomočno po vseh sodnih instancah, če se je nekdo 

pritožil, pa tudi če je vnaprej vedel, da nima nikakršnih možnosti, so stvari stale. Zdaj ko smo mi prevzeli mandat, 

je po podatkih Ministrstva za gospodarstvo v Sloveniji čakalo na razna dovoljenja okrog 400 projektov, za temi 

projekti so delovna mesta in na deset tisoče delovnih mest so investicije, so sredstva ne države, ne proračuna, 

ne vaša sredstva kot denar davkoplačevalcev, ampak podjetnikov, ki bi investirali, pa to stoji in to hočemo 

pognati naprej. 

 

TANJA STARIČ: Razumem, ampak nevladniki opozarjajo, da večina teh organizacij, ki jih je res veliko, pri nas 

ne bo imela možnosti sodelovati v postopkih in to je problematično. 

  

JANEZ JANŠA: Ne, glejte ... 

  

TANJA STARIČ: In da velja tudi za nazaj dve leti. 

  

JANEZ JANŠA: Jaz bi tako rekel, ne bodo mogli zavlačevati brez potrebe, tako kot so zdaj in izsiljevati. Kar se 

tiče pa sodelovanja v postopkih bo pa enako mogoče no tako kot doslej. 

  

TANJA STARIČ: Agencija za okolje pravijo, da je problem, krši roke. 

  

JANEZ JANŠA: Agencija za okolje oziroma Arso, to je pač zdaj ko se pogovarjamo z gospodarstveniki druga 

najbolj osovražena beseda bila doslej. Zdaj je bilo potem narejenih v dveh mesecih precej sprememb in bodo 

stvari pognane dalje. Je pa s to zakonodajo oziroma z nekaterimi kriznimi interventnimi ukrepi, ki so bili dodani 

v prva dva korona-paketa in s tem zakonom, ki bo jutri v obravnavi, če bo sprejet, nastala situacija, ko se bo 

dalo določati prioritete. Se pravi da ne bo isto težo pri tistih, ki bodo odločevalci glede dovoljenj in tako naprej, 

imel nek projekt, ki lahko čaka pet let, kjer nekdo nima niti še finančne konstrukcije pokrite, niti lokacije in tako 

naprej, ali pa projekt, kjer že vse to obstaja pa gre ne vem za 50-milijonsko investicijo. Doslej je bilo to 

obravnavano nekako z istimi vatlji. 

 

TANJA STARIČ: V drugem paketu je problematična ta poroštvena shema. Očitno ni zaživela. Po podatkih, ki 

jih dajo banke in podjetja, v bistvu še nobeno posojilo z državno garancijo ni bilo izdano. Razlogov je, če prav 



 

razumemo, več. Največ je birokratskih, se pravi ni podzakonskih aktov. Ali je možno, da… Mislim, kaj bo 

naredila vlada, bo spremenila? 

  

JANEZ JANŠA: Glejte, to da ni podzakonskih aktov, ne drži, ker uredba, ki operacionalizira  poroštveno shemo, 

je bila sprejeta 13. maja in naslednji dan veljala. Mislim, da je celo 13. maja že veljala. Bila je usklajena z 

bankami in z nacionalno banko oziroma Banko Slovenije. Je pa res, da seveda naš bančni sistem, ki smo ga 

drago ali pa ki so ga davkoplačevalci zelo drago sanirali, je nekoliko nezadovoljen, ker je v tem zakonu ali pa v 

obeh koronapaketih so tudi določbe, da se v letošnjem letu, pač ko je kriza, ne sme izplačevati dividend, pa 

nagrad in tako naprej, ampak da je treba ta sredstva nameniti za kreditiranje, pa seveda očitno bančniki niso 

tako zadovoljni. V naslednjih dneh bom skušal to pognati. Dejansko pred nekaj dnevi je bila situacija takšna, da 

je bilo preko 600 vlog za kredite, kjer država garantira praktično do najvišje možne mere pravzaprav, za 

podelitev pa dejansko ni bil še noben odobren. Moram pa reči, da nima samo Slovenija takšne težave, imajo 

tudi nekateri drugi. In moram reči, ko se pogovarjam s kolegi po Evropi, nekateri razmišljajo o dodatnih 

obdavčitvah tistih bank, ki ne sodelujejo pri reševanju gospodarstva v tej situaciji. 

  

TANJA STARIČ: Morda samo še to, na investicije, ki ste jih omenili. Vemo, katere so. Minister za okolje je 

povedal, gre za hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi. Katere so še investicije, ki bodo prišle na vrsto? Je 

to drugi tir, tretja razvojna os, katere? 

  

JANEZ JANŠA: Vse je pomembno. Investicije, ki imajo možnosti, da se čim prej zaženejo in katerih investicijska 

vrednost je pet milijonov ali več, jih je veliko. Teh, ki so čakale, ko smo mi prevzeli vlado, je bilo nekaj 100. Niso 

vse takšne, ampak recimo četrtina teh je takšnih. 

  

TANJA STARIČ: Se pravi vse največje? 

  

JANEZ JANŠA: Ne samo tiste, ki so nekje državnega pomena, ampak tudi tiste, ki so lokalnega pomena. Zdaj 

v tem tretjem paketu tudi omogočamo občinam nekoliko višji nivo zadolževanja, tako da bo tudi s te strani večja 

kapaciteta za financiranje katerih nujnih investicij. 

  

TANJA STARIČ: Rekli ste v ponedeljek v parlamentu, da vlada ne načrtuje novega ZUJF-a, ampak pripravlja 

se rebalans proračuna. Vemo, da pač razmere so, kakršne so. Davkov je bilo pobrano, ne vem, mislim da 

četrtina. Ne vem, zdravstvena blagajna že razlaga, da bo ob koncu leta 129 milijonov evrov velika luknja zaradi 

epidemije. Skratka razmere so, kakršne so. Ali vendarle se pripravlja oziroma kako bo vlada sestavila ta 

proračun? Kje bo vzela, če bo morala, in verjetno bo morala? 

  



 

JANEZ JANŠA: Zdaj nekatere stvari, ki niso najbolj nujne, pa so bile načrtovane, ker je bilo govora o tem, da 

je veliko jastogov na mizi, bodo pač morale počakati prihodnja leta. 

  

TANJA STARIČ: A že veste katere? 

  

JANEZ JANŠA: Ne vem še točno katere. Tudi ne želimo špekulirati, ker pač ne mine. Katerakoli druga država 

v Evropski uniji ali pa kjerkoli na svetu, ki je bila prizadeta zaradi epidemije, nima nekih dokončnih izračunov, 

zdaj kakšna luknja je tukaj nastala, ker podatki še prihajajo, pa tudi ne vemo, koliko časa bo še ta situacija 

trajala. Če pa bo tako, kot predvidevamo, potem pa bo možno večino tega, kar je nujno, se pravi izdatki za 

plače, za brezposelne, za vse te ukrepe, financiranje vseh teh ukrepov, ki so v obeh paketih, pa ki bo še v 

četrtem, čeprav ta bo manjši, za to bodo zagotovljena sredstva, kar pomeni, da ne bo treba nižati pokojnin, da 

ne bo treba, ne vem, skrajševati porodniških ali delati ukrepov, v katere smo bili prisiljeni leta 2012, ko smo 

prevzeli vlado že v tretjem letu krize.   

  

TANJA STARIČ: Se pravi še četrti paket ukrepov bo. Koliko jih bo vse skupaj? Koliko njih predvidevate? 

 

JANEZ JANŠA: Jaz upam, da čim manj. Odvisno od tega koliko časa bo pač na dnevnem redu vlade ukrepi 

za obvladovanje epidemije. Danes smo imeli sedem ali osem točk povezanih s tem, posebno poglavje smo 

naredili v dnevnem redu vlade. Ko tam ne bo nobene točke, več ne bo paketov. 

  

TANJA STARIČ: Tema, ki je samo posredno vezana na koronakrizo. Bodo trgovine ostale odprte ob nedeljah 

ali ne? Zdaj ta predlog je dobil veliko večino vladne in opozicijske strani v tem prvem branju, vlada pa nasprotuje. 

Tukaj sta dva različna koncepta, ne vem, ministra Počivalška in vas. Kaj bo na koncu rešitev? 

  

JANEZ JANŠA: Ne, vlada je samo rekla, da je to pač zakon, ki prej preden se dokončno sprejme, mora iti čez 

socialni dialog. Če je kje kakšna tema, kjer je potreben dialog med delodajalci in delojemalci, v tem primeru 

predvsem med Trgovinsko zbornico in sindikati v trgovini, zaposlenimi v trgovini, potem je to ta zakon in bi se 

zelo sprenevedali, če bi imeli na eni strani delujoč Ekonomsko-socialni svet, ki ga zdaj imamo, končno, na drugi 

strani bi pa sprejemali takšne zakone brez tega, da bi ta organ to sploh obravnaval. Zato je tudi večina koalicije 

glasovala zato, da gre zakon v drugo obravnavo. Zdaj bo pač to obravnavano na Ekonomsko-socialnem svetu 

in potem bomo sprejeli odločitev. Zaenkrat kaže, da bo prepričljiva večina za to, da so trgovine ob nedeljah 

zaprte, da pač bojo določene izjeme, ki pač morajo biti, ker del življenja seveda poteka tudi ob nedeljah. 

  

TANJA STARIČ: Turistični kraji… 

  



 

JANEZ JANŠA: To se je treba pa dogovoriti v okviru socialnega dialoga. Ampak pretežni del trgovin bo ob 

nedeljah zaprt. Ne strinjajo se vsi s tem, tudi v koaliciji. To ni pač koalicijska zaveza, tega ni v koalicijski pogodbi. 

Ne bodo vse koalicijske stranke za enako rešitev, ampak pač odločila bo večina v parlamentu. Bo pa v veliki 

meri odločitev odvisna tudi od tega kaj bo Ekonomsko-socialni svet dorekel. 

  

TANJA STARIČ: Samo še to o koronaukrepih. Tako imenovana industrija sreče. Ta je tudi ena izmed teh 

panog, ki so res zelo ogrožene. Tu je tudi veliko kulturnih delavcev, ki so zelo nezadovoljni. Gre seveda za 

koncerte, velike prireditve, to vse je zelo težko izvedljivo zaradi zdravstvene situacije. Kulturniki pravijo, da jim 

vlada ne prisluhne dovolj. Ali vlada načrtuje kakršnekoli ukrepe za pomoč kulturnikom? 

  

JANEZ JANŠA : Zdaj vsi, ki so bili zaposleni v kulturi ali pa kjerkoli drugje… 

  

TANJA STARIČ: To gre bolj za samozaposlene. 

  

JANEZ JANŠA: Tudi samozaposleni. Mislim, da so prvič v zgodovini te države dobili univerzalni temeljni 

dohodek in ga še vedno dobivajo tudi za maj. Bo pa pač ravnanje ali pa naslanjanje tega problema v prihodnosti 

v veliki meri odvisno od tega, koliko hitro bo možno sproščanje javnega življenja. Zdaj če bo ta epidemiološka 

slika, ki je ugodna za Slovenijo v tem trenutku, ostala na tem – se pravi če nadalje ne bomo imeli 10 ali pa 

mogoče kakšno več okužb in ne bo treba zapirati javnega življenja, ker 10, 15 okužb glede na število 

epidemiologov, ki jih imamo, glede nato, da nimamo aplikacij in tako naprej, se da še obvladati. Čim je pa število 

okužb 10, 15 dnevno, potem smo pa v situaciji v kateri smo bili na začetku marca in je potrebno zapirati javno 

življenje, ker ni možno testirati vseh stikov, ni možno izolirati in tako naprej. Tako da to je ključna stvar. Zdaj, če 

bomo ostali pod to mejo – zagotovo bodo še okužbe in tako naprej – samo če bodo ostale pod to mejo, potem 

bo šlo sproščanje naprej in bodo tudi kulturni dogodki, bodo tudi koncerti, bodo tudi festivali. Najprej verjetno 

na prostem, potem tudi v zaprtih prostorih. Ti higienski ukrepi, bodo nekateri ostali. Ne bodo pa takšni, da bi 

onemogočali vse te prireditve. Zdaj se sprošča organizacija dogodkov do 200 ljudi. Epidemiologi pravijo, da če 

bo slika ostala stabilna, se s 15. junijem ta številka dvigne na 500 in potem že skoraj ni več teh omejitev. Skratka, 

junij je tisti mesec, tisti čas, ko se bomo stehtali in če bo vse v redu, potem bodo julija lahko tudi že gasilske 

veselice in koncerti in vse. 

 

TANJA STARIČ: Pa tudi o drugi kulturi čaka in pač ne deluje. Vsa unija se ukvarja, torej podatki za Slovenijo 

seveda so ugodni, epidemiološka slika, ampak vsa unija ukvarja z odgovornostjo za največ smrti v domovih za 

starejše. Tudi v Sloveniji zadnje dni se s tem vprašanjem ukvarjamo. Vemo, da so tam težave, ki izvirajo že od 

prej, da so razmere težke. Pa vendarle, kaj je recimo nauk za morebitni, upajmo, da ne, drugi val epidemije in, 

ali je šlo po vašem mnenju kaj narobe? 

  



 

JANEZ JANŠA: Seveda je šlo marsikaj narobe po drugi strani pa smo lahko vsi srečni in damo z veliko 

(nerazumljivo), da 20 odstotkov domov za ostarele in v Sloveniji jih imamo čez sto, 102, ni imelo nobene okužbe, 

nobene okužbe in zdaj, ko se pogovarjam s kolegi drugod po svetu je to bistveno večji problem. Imeli smo tri 

večje izbruhe, Metliko, Šmarje pri Jelšah in Ljutomer. Zdaj pri Metliki je bilo vneseno pač iz Italije iz smučanja, 

v Šmarje tudi, ampak preko šole. Zdaj, če bi takrat, ko so ljudje prihajali iz počitnic v Italiji samo svetovali jim 

naj ostanejo doma 14 dni, naj ne gredo v službo, ker nekateri so spraševali, potem polovica teh okužb najbrž 

nebi imeli tako, da. To je to. Zdaj nobena okužba ni nastala v domu za ostarele. Zdaj nihče iz tega iz enega ali 

pa iz drugega doma ni sam šel v Italijo se okužiti. Vse je bilo od zunaj prineseno in tukaj je treba tudi reči, da 

glede na kritično situacijo, ki je v Sloveniji, kar se tiče oskrbe starejših, saj 15 let nismo zgradili nobenega novega 

doma, na nizke plače, ki so tam, za pomanjkanje zaposlenih in tako naprej. Treba je samo izraziti priznanje in 

zahvalo vsem tistim, ki so svoje varovance ohranili brez okužbe in to je bila večina teh domov pa tudi recimo 

tiste, ki so v Metliki, v Šmarju pri Jelšah, kasneje tudi Ljutomeru, se borili z epidemijo v pravem pomenu besede, 

ko je vsak dan raslo število okuženih, se borili za življenja in imajo velike zasluge za to, da žrtev in več. 

  

TANJA STARIČ: So torej po vašem mnenju vsi starostniki dobili ali pa po vašem vedenju vsi starostniki dobili 

ustrezno oskrbo, ker za to gre, na to letijo pomisleki, ali so imeli starostniki nekateri, torej vsi, enake možnosti 

pri zdravstveni oskrbi? 

  

JANEZ JANŠA: Glejte. O tem, ali nekdo potrebuje zdravnika, ali bolnišnično oskrbo, ali kaj drugega, o tem ne 

odloča vlada, minister ali pa državni sekretar. O tem odloča konkretni zdravnik v konkretnem primeru tako, kot 

pri drugih bolezni v vsakdanjem življenju in jaz mislim, da je zdravstvena stroka tukaj položila izpit, da če ne bi 

bilo njih v prvih bojnih linijah, potem Slovenija ne bi imela te epidemiološke slike in bi šteli mrtve tak kot na 

Švedskem ali pa v Belgiji. 

  

TANJA STARIČ: Nekaj naukov zagotovo je bilo, kaj bi se dalo bolje, ampak o tem mogoče stroka. 

  

JANEZ JANŠA: Naukov je veliko. Prvi nauk je to, da je pač potrebno pri nadaljnji organizaciji oskrbe starejših 

pri izgradnji novih domov izdelati nove standarde, ki bodo omogočili, da se v primeru, če pride do izbruha 

okužbe, da on tako organizira, da se to omeji. 

  

TANJA STARIČ: Prav, greva še k politiki. Koalicija je pred nekaj dnevi ugotovila, da bo nadaljevala delo, da 

težav ni. Je točna informacija oziroma, zakaj ste rekli, da, oziroma vprašali koalicijske partnerje, ali gredo v 

jeseni na volitve, ali ostanete skupaj? 

  

JANEZ JANŠA: Ne vem, če sem jih jaz to vprašal. 

  



 

TANJA STARIČ: Kako ste jih pa vprašali? 

 

JANEZ JANŠA: Ne vem, če sem jih jaz to vprašal. 

  

TANJA STARIČ: Kako ste jih pa vprašali? 

  

JANEZ JANŠA: Imeli smo razpravo o tem kako se organizirati zdaj ko je pač bitka na dveh frontah, po eni 

strani se še vedno spopadamo s tem, da preprečimo drugi, da obvladamo dokončno prvi val, da preprečimo 

drugi val ali pa da smo ga vsaj sposobni obvladati brez velikega zapiranja javnega življenja, po drugi strani pa 

je seveda treba odpravljati posledice epidemije, se pravi sprejemati tudi ukrepe, ki niso ravno prijetni ali pa ki 

niso običajni in da je to pač zahtevna stvar. V bistvu smo se pogovarjali o tem kako se organizirati tako, da bo 

tudi nekaj prioritet iz koalicijske pogodbe uresničljivih, čeprav so mnoge padle v vodo zaradi drugačne 

makroekonomske situacije in dogovorili smo se tudi da zaradi izzivov, ki so pred nami vsaj za letos, potrebujemo 

širša sodelovanja, zato je danes koalicija poslala predlog za obnovitev ali pa za vzpostavitev podobne oblike 

sodelovanja, kot smo jo imeli v mandatu 2004 – 2008. 

  

TANJA STARIČ: Partnerstvo. 

  

JANEZ JANŠA: Partnerstvo za razvoj. Vsem opozicijam in strankam, poslancem obeh narodnosti predlagamo 

enako pristop, se pravi možnost opozicijskih strank brez tega, da gredo v koalicijo ali pa prevzamejo 

odgovornost, da sodelujejo pri pripravi ključnih zakonskih projektov, ki jih bo pač zdaj potrebno sprejemati, pa 

tudi tistih, ki bi jih bilo itak treba sprejemati tako imenovanih reform. Recimo v mandatu 2004-2008 smo na ta 

način z opozicijo usodili 52 sistemskih zakonov in v parlamentu je bilo potem pač bistveno lažje pa tudi prišli 

smo do rešitev do katerih najbrž nikoli nebi prišli. 

  

TANJA STARIČ: Gotovo so izzivi taki, da zahtevajo sodelovanje, ki je širše, ampak o tem še rečeva mogoče 

malo kasneje. Moje vprašanje je letelo na to ali razmišljate o rekonstrukciji vlade, moje prejšnje vprašanje. 

  

JANEZ JANŠA: Glejte, ko bom jaz razmišljal o rekonstrukciji vlade, jo bom tudi naredil in boste to izvedeli še 

isti dan, tako da ... 

  

TANJA STARIČ: Se pravi ne razmišljate. Razmišljali smo, da minister Počivalšek – je razmišljal o tem, da se 

vrne v poslanske klopi, to je že sprememba. Nova Slovenija pravi, da so nova razmerja sil zaradi odhodov 

poslancev in da bi bilo o tem treba govoriti, tako da neki namigi so. 

  



 

JANEZ JANŠA: Glejte v vsaki koaliciji prihaja do temu, čemu vi pravite rekonstrukcija, se pravi kak minister 

gre, drugi pride, razmere se spreminjajo, poslanci prestopajo in tako naprej, ampak zaenkrat se s tem ne 

ukvarjamo, imamo veliko drugega dela. Ko bo prišlo do potrebe, bomo pač na izzive odgovorili. 

  

TANJA STARIČ: Minister Gantar torej tudi ostane minister, ima vaše zaupanje. 

  

JANEZ JANŠA: Jaz nikoli nisem govoril drugače, baje so bile neke špekulacije po medijih zdaj če bi minister 

Gantar izgubil moje zaupanje jaz tega nebi vam povedal, ampak bi povedal njemu. 

  

TANJA STARIČ: In bi potem mi to videli kaj se je zgodilo, dobro. Skratka sklepamo, da ima vaše zaupanje. 

Glejte, zelo je pretreslo ta dva dobra meseca vaše vlade razkritje v zvezi z nakupom mask. Nebi zdaj to, kolegi 

iz Tarče seveda bolje obvladajo in to preiskujejo tudi vse možne pristojne, mislim vse možne institucije v državi 

od NPU-ja in vseh drugih, je pa zdaj prišlo do spremembe pri nakupu mask recimo v tem drugem valu bi kupovali 

spet zavodi sami. Ko gledate nazaj, je bila to napaka, da so bili posredniki pri teh nakupih mask? 

  

JANEZ JANŠA : Ja možnosti sta bile samo dve ali se plačuje avanse in se potem veliko teh dobav ne realizira 

in nikoli ne dobiš denarja nazaj ali pa se pogodbe sklepajo s tistimi, ki lahko sami plačajo avanse. Na začetku, 

ko pač je kazalo, da bomo plačevali avanse, ste nas na veliko kritizirali zdaj bodo pa avansi, zakaj avansi.. 

  

TANJA STARIČ: Pa saj so bili potem tudi avansi smo slišali, z respiratorji so bili avansi? 

  

JANEZ JANŠA: Ne niso bili avansi, ne, samo na začetku. Samo na začetku za nekaj pogodb, ampak za maske, 

saj glavni del te opreme je osebna zaščitna oprema, predvsem zaščitne maske in tukaj so bile samo te dve 

možnosti, zdaj ko se pogovarjam s kolegi po Evropi tisti, ki so plačevali avanse, se danes ukvarjajo s tožbami 

kako dobiti večino teh avansov nazaj, tudi države kot so Nemčija, Francija. 

 

TANJA STARIČ: Ampak je zdaj spremenjeno. Zdaj javni zavodi tako, kot prej, kupujejo sami zaščitno opremo. 

 

JANEZ JANŠA: Od 1. junija naprej pa je še vedno tako, da Slovenija se mora bolje pripravit na morebitno novo 

epidemijo ali pa na drugi val korona epidemije in trenutno vlada izdeluje načrt, pravi državni načrt za epidemijo, 

kjer bo tudi natančno določeno, kakšne morajo biti zaloge, na koliko časa se morajo obnavljat, kakšen je 

postopek nabave. 

 

TANJA STARIČ: In kakšen je nadzor potem. 

 

JANEZ JANŠA: Se pravi, uredili bomo to. 



 

 

TANJA STARIČ: Vaša vlada izvaja kadrovske menjave in zdaj mi boste rekli, da so vse vlade izvajale 

kadrovske menjave, kar drži, pa vendarle me zanima, zakaj je bilo potrebno zamenjati direktorja Statističnega 

urada. 

 

JANEZ JANŠA: Zaradi odzivnosti. Treba pa je povedati, da ta, ki je bil zamenjan, je bil nastavljen pred kratkim, 

po politični liniji od zunaj. 

 

TANJA STARIČ: Ampak, če je strokovnjak. 

 

JANEZ JANŠA: Nikoli prej ni delal na Zavodu za statistiko ali pa na kakšnih vodstvenih položajih. Ta, ki pa je 

zdaj vršilec dolžnosti, pa je 30 let delal v Zavodu za statistiku, tudi na zadnjem natečaju je bil prijavljen, pa ni bil 

izbran, čeprav je imel boljše reference in ni član nobene koalicijske stranke. Gre izključno za to, da ta organ 

deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, če bomo jutri potrebovali neke podatke, da jih 

bomo dobili. 

 

TANJA STARIČ: A jih niste do zdaj? So bile težave, kot razumemo, Lahovnikova skupina je tukaj bila tista, ki 

je potrebovala podatke in jih ni dobila. 

 

JANEZ JANŠA: Ja, pripombe so prišle s te strani in to je bil razlog. Jaz osebno ne poznam ne enega, ne 

drugega, ko pa sem videl strokovne reference enega in drugega, pa odločitev na vladi ni bila težka. 

 

TANJA STARIČ: Politična razmerja so v zadnjih dneh zelo napeta. Videli smo tudi v parlamentu nočne seje, 

precej hude krvi, rekli ste že, da ste se odločili, da boste ponudili partnerstvo. To je recimo to kar vi ponujate 

opoziciji, ker zadeve bo treba nekako umiriti glede na to, kakšni ukrepi so. Pa me zanima, s katerim od 

opozicijskih predsednikov najlažje sodelujete? 

 

JANEZ JANŠA: Tu ne bi delal nobenega rangiranja, še posebej zdaj, ko ne veš koliko časa bo kdo predsednik. 

  

TANJA STARIČ: To govorite o Dejanu Židanu, ki je danes odstopil? 

  

JANEZ JANŠA: Ja pač govorim o puškah, ki so v koruzi. Saj se niti ne ukvarjamo s tem. Zdaj vsak, ki ga neka 

stranka, še posebej parlamentarna stranka izvoli za predsednika, je zame upoštevanja vreden sogovornik in z 

vsakim sem pač pripravljen sodelovati. Bom zelo vesel, če bo prišlo vsaj do večinske odločitve za sodelovanje 

v partnerstvu. Vzpostavili ga bomo tudi, če ne bodo vsi za, ampak saj tudi takrat niso bili vsi. Jaz tukaj vidim en 



 

način, da se tudi malo pomirijo vse te strasti. Vemo kako je opoziciji, ker večino političnega življenja smo bili v 

opoziciji. Nikoli nam ni nihče ponudil partnerstva. Nikoli. 

  

TANJA STARIČ: Ja, ste pa uporabljali vse parlamentarne metode, ki jih opozicija lahko in to isto zdaj dela pač 

opozicija ne. 

  

JANEZ JANŠA: No povejte mi, kdaj smo mi v prvih 100 dneh vlade vložili interpelacijo? 

  

TANJA STARIČ: Zelo veliko interpelacij je vaša stranka vložila, največ ne. 

  

JANEZ JANŠA: Ja, ampak nikoli prvih 100 dni, še posebej pa ne v času epidemije. Ampak glejte, to so vsa 

legitimna sredstva opozicije. Res pa je, da smo zdaj v neki situaciji, ko pač kot je rekel predsednik Pahor pred 

kratkim – zdaj ne vem točno na kateri televiziji – ali je treba sodelovati pa delati, ali pa predstaviti alternativo in 

naj pol ta alternativa dela. Zdaj, če se izbere zgolj nagajanje brez alternative, potem kaj se bo dogajalo – ukrepe, 

ki jih rabimo nujno sprejeti, bomo sprejeli pozno, prepozno. Torej ta zakon, ki se zdaj obravnava, bi moral v 

bistvu biti sprejeti… 

  

TANJA STARIČ: Jutri že. 

  

JANEZ JANŠA: Ja. Moral bi biti uveljavljen do ponedeljka. Zdaj bomo spet to reševali z neko retroaktivnostjo, 

pa kaka pravna praznina bo, pa kakšne težave, brez potrebe. 16 ur mislim da je bila seja odbora, od tega dve 

uri vsebine pa 14 ur nagajanja. 

  

TANJA STARIČ: Ja, ker pravijo, da nobenega predloga ne sprejme koalicija, nobenega predloga opozicije. 

 

JANEZ JANŠA: Povejte mi en predlog, ki ga nismo sprejeli? 

  

TANJA STARIČ: Nobenega, pravi opozicija. 

  

JANEZ JANŠA: Pa enega mi naštejte. 

  

TANJA STARIČ: No recimo ravno prej sva govorila o nevladnikih recimo, zelenih na primer. Tu so največji. 

  

JANEZ JANŠA: Pri tretjem korona paketu mislim, da ni nič v zvezi z nevladniki. 

  



 

TANJA STARIČ: V zvezi z gradbenimi dovoljenji in tako naprej, ampak jaz bi nekaj se navezala, ker ste ravno 

omenili. Predsednik Pahor je pred dnevi ste rekli, pozval k temu, ali skupaj ali pa nič se ne bo zgodilo, ampak 

pozval je tudi k strpnemu dialogu in prosil, da se vsi v politiki vzdržite izjav, ki so žaljive. Vemo, da javna debata 

je res zelo na nizkem nivoju, zlasti na družbenih omrežjih, kjer tudi vi veliko sodelujete. Vi zelo veliko ste na 

družbenih omrežjih, zlasti na Twitterju. Kako vi razumete to predsednikov izjavo, oziroma poziv je celo bil? 

  

JANEZ JANŠA: No tako bi odgovoril. Poznate priimek Zagajski? 

  

TANJA STARIČ: Lahko prosim odgovorite zdaj, da ne bova obrnila. 

  

JANEZ JANŠA: Ja ja, ne ne. Saj bom odgovoril no. Zagajski je, to je oseba, ki je takrat, ko je bil gospod Pahor 

predsednik vlade, grozila predsedniku vlade z ubojem. Nekaj na nekem vlaku so ga potem. Cela drama je bila, 

aretirali so ga, bil je v, pa te grožnje ni noben slišal, baje je to rekel policistu. Bil je obsojen na visoko zaporno 

kazen. Mislim, da je še vedno v zaporu. Ko sem bil jaz predsednik vlade in mi je policist grozil, tudi oborožen z 

likvidacijo, je bil oproščen, je stvar zastarala. Ko se zdaj grozi z umorom, tožilstvo pravi, to ni kaznivo dejanje, 

se pravi enake vatle je treba uporabljati. 

  

TANJA STARIČ: No predsednik države tudi pravi, brez zaupanja javnosti kljunih ukrepov, ki so v sedanjih 

razmerah, to govori pa o javnosti, ne o političnih strankah, ne bo mogoče speljati. Skratka zaupanje. Pa 

zaupanje je vezano tudi na družbeni konsenz. Vlada pa dejansko odpira fronte, enkrat z mediji, enkrat s 

kulturniki, enkrat z zelenimi, enkrat s protestniki. Zakaj? Ali ni recimo v teh razmerah ključno to, ne, da se 

poenotimo, ampak, da v bistvu gremo proti istemu cilju glede na razmere, o katerih ste vi govorili na začetku, ki 

so težke? 

  

JANEZ JANŠA: Zdaj druga svetovna vojna se je začela z napadom Nemčije na Poljsko. Stvar je približno tako 

izgledala, da je Hitler poslal v Poljsko v poljske uniforme oblečene svoje plačance, ki so napadli neko obmejno 

postajo in je Nemčija razglasila, da jih je Poljska napadla in Hitler je šel potem na radio pa je rekel od četrte ure 

dalje streljamo nazaj. Tako je približno vlada napadla medije pa protestnike. Protesti proti tej vladi, kjer so kričali 

ubi Janšo, celo ne v slovenščini moram reči, so bili prej, preden se je vlada sploh sestavila takrat, ko smo 

koalicijo oblikovali. Torej nismo mi napadli protestnike. Protesti so bili proti vladi še prej, preden se je vlada 

sestavila in to bom rekel zelo medijsko podžgani in suportirani. 

 

TANJA STARIČ: Zagotovo vsaka grožnja s smrtjo ali pa omemba nasilja je nesprejemljiva. To je popolnoma 

jasno. Vendar kljub temu. 

 

JANEZ JANŠA: Potem tega ne objavljajte na svoji spletni strani. 



 

 

TANJA STARIČ: Ali ti zapisi na Twitterju, pa tudi recimo imenovanja, poimenovanja naših kolegic, tudi to 

prispeva k nekemu znižanja nivoja javne debate, ki po našem mnenju, verjetno tudi drugih državljanov, ta hip 

ne spodbuja tega, kar si vsi skupaj želimo, se pravi, da gremo dalje. 

 

JANEZ JANŠA: Družbena omrežja so na nek način neka obramba proti monopolom. V veliki meri, ja. So 

seveda tudi vse ostalo, veliko nesnage je gor in vsega ostalega, ampak je to možnost da se posameznik brani. 

Jaz se tukaj izključno branim. Če gremo v detajle vaših kolegic, vam lahko naštejem, kar smo predstavili na 

sodišču. Mislim, da je nekaj 100 zapisov, nekaj 100 zapisov, pa člankov, objav, lažnivih obdolžitev, preden je 

prišlo do te reakcije, ki jo sicer obžalujem. Ni bilo pa mišljeno tako kot je bilo v tožbi, ki je sicer padla, 

obrazloženo. 

 

TANJA STARIČ: Še dve vprašanji imam. V medijih ste govorili, ali načrtujete kakšne zakonske spremembe? 

In če da, kakšne? 

 

JANEZ JANŠA: Glede? 

 

TANJA STARIČ: Medijev. 

 

JANEZ JANŠA: Zaenkrat opozicija vlaga neke zakone glede medijev, Ministrstvo za kulturo je podedovalo 

neke osnutke, moram pa reči, da vlada še ni prišla do tega, da bi se s tem ukvarjal. Tako da verjetno se bomo, 

ampak zaenkrat se ukvarjamo z epidemijo in gospodarskimi posledicami epidemije. 

 

TANJA STARIČ: Zdaj pa res zadnje vprašanje – volilna zakonodaja. To pa je nujno. Predsednik države je 

napovedal, da bo nagovoril parlament, kar je res izjemno, izjemoma se to zgodi. Se pravi, do konca leta bi 

morale biti volitve, če bi želeli, če se ne spremeni zakonodaja, drugo leto pa je lahko že problem, naslednje leto 

večji problem, če volilna zakonodaja ne bo sprejeta. V parlamentu je bil že zelo blizu dogovor, mislim, da je en 

glas zmanjkal k ukinitvi okrajev in referenčnem glasu. Zdaj se očitno ta zgodba začenja znova. Kakšno je 

stališče vaše stranke? Vaša stranka je temu nasprotovala. 

 

JANEZ JANŠA: Ne, ni res. Ustavno sodišče ne zahteva ukinitev okrajev, ampak da se okraji naredijo približno 

enaki. Zdaj recimo moj okraj, kjer sem bil že velikokrat izvoljen, je trikrat večji od nekega Hrastnika ali pa nekega 

drugega okraja, kar v proporcionalnem sistemu ni tako velika težava, problem je samo v tem, da neka kampanja 

med 30 tisoč volivci in sedem tisoč volivci je nekaj drugega. Se pravi, kandidati niso v enakopravnem položaju, 

na koncu pa v proporcionalnem sistemu itak vsak glas šteje in mi imamo tak sistem, da ljudje mislijo, da volijo 

kandidata, v bistvu pa oddajo glas stranki. Jaz mislim, da je ta problem enostavno rešljiv, da ga bomo enostavno 



 

rešili, da se je drama naredila zaradi tega, ker so nekateri v tem videli priložnost, da se volilni okraji ukinejo. 

Posledice ukinitve teh volilnih okrajev bi bila, da bi se poslanci v Državnem zboru v roku dveh, treh mandatov 

skoncentrirali v Ljubljani in še ostalih sedmih regijskih središčih. 

 

TANJA STARIČ: Poznamo vaše stališče…  

 

JANEZ JANŠA: Rešitev je, da se zakon o volilnih okrajih, ki ni dvotretjinski, za katere je potrebna navadna 

večina, uskladi z odločbo ustavnega sodišča in jaz mislim, da bomo do jeseni imeli na mizi rešitev, ki bo pač 

pila vodo. 

 

TANJA STARIČ: Dobro. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila, jaz verjamem, da so gledalci slišali veliko novega. 

Hvala, ker ste prišli v naš studio.  

 

JANEZ JANŠA: Hvala za vabilo in studio brez transparentov.  

 

TANJA STARIČ: S tem končujemo pogovor s predsednikom vlade. Zavedamo se, da v teh pregretih razmerah 

lahko pričakujemo burne Odmeve, kljub temu, upamo, da ste izvedeli več o tem, kaj nas čaka v prihodnjih 

mesecih. 

 


