Magnetogram ni lektoriran!

MAGNETOGRAM POGOVORA PREDSEDNIKA
VLADE RS JANEZA JANŠA ZA TV SLOVENIJA
(Ljubljana, 19.6.2006)
NOVINAR: Gospod predsednik samo še na kratko. Povejte, kar se tiče napovedanih
vladnih reform. Je občutek v javnosti pravilen ko ocenjuje, ko se pojavljajo ocene, da
so te reforme nekako zastale, da se je vlada malce umaknila ali v bistvu pripravljate
nek nov zagon nov paket? Kdaj se bo zgodilo kaj večjega, da bomo videli, kakšna je
smer teh reform? Nekateri se bojijo, da te reforme ne bodo šle v celotnem paketu
ampak da bo šlo bolj za kozmetične popravke.
PREMIER JANEZ JANŠA: Za kozmetične popravke zagotovo ne bo šlo. Reforme
bodo resne. Morda ne bo možno vse izvesti tako, kot je bilo na začetku zastavljeno, v
tistem okviru. Ker v demokraciji lahko sprejmeš samo tiste spremembe, ki jih lahko
izglasuješ. Imamo žal večino kakršno imamo in razmerje sil v parlamentu, ki določa
te možnosti. Vlada bo pa zagotovo naredila vse kar je v naši moči, da bo tega največ.
To zatišje, ki se zdaj nekaterim zdi, da je prevladalo zato ker ni nobenih protestov,
demonstracij pa novega ministra za razvoj, to zatišje je posledica načrtovane
časovnice, kjer se zdaj pripravljajo delovne skupine, ki pripravljajo te ključne
reformne zakone, ki bodo prišli v Državni zbor, večinoma na začetku jeseni. Šlo bo
predvsem za znatne spremembe davčnega postopka oziroma davčnega sistema v
celoti in trga dela. Hkrati potekajo tudi pogajanja s socialnimi partnerji v okviru
ekonomsko socialnega sveta, ker želimo, da so ti koraki tudi, kolikor je možno
usklajeni. Ta pogajanja potekajo vsak teden, vsak ponedeljek. Nekaj poglavij je bilo
zaprtih, se pravi je nek zmeren napredek. Upam, da bomo hkrati, ko bodo ti zakoni
pripravljeni, dosegli tudi nov socialni sporazum ali pa vsaj dogovorili ključne korake.
Ne želimo početi nekaj na način, da bi morali večino ljudi prepričevati, kako je nekaj
dobro, oni pa tega sami ne vidijo. Na vsako konkretno vprašanja je možno dati
konkretne odgovore. To se dogaja v teh pogajanjih in na tej podlagi se tudi
pripravljajo konkretne rešitve.
NOVINAR: Kdaj bo slovensko javnost prepričeval nov minister za razvoj? Ga lahko
pričakujemo v kratkem ali ga še iščete?
PREMIER JANEZ JANŠA: Torej rekli smo, da bo predlog prišel v državni zbor do
poletja, do poletnih počitnic, ravno zaradi časovnice o kateri sem prej govoril in v
kolikor bo v moji moči, bom skušal besedo držati.
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