Magnetogram ni lektoriran!

MAGNETOGRAM INTERVJUJA PREDSEDNIKA VLADE RS
JANEZA JANŠE ZA ODMEVE NA TV SLOVENIJA
(Ljubljana, 18.7.2006)
NOVINAR: O nadzorovanju v parlamentu malce kasneje. Začnimo z razvojno
resolucijo in o teh petnajstih letih do leta 2023. Jelko Kacin pravi, da gre za poletno
puhlico in da so takšne petletke ali dvajsetletke v navadi na Kitajskem. Kaj
odgovarjate?
PREMIER JANEZ JANŠA: Ja, gospod Kacin ne pozna razvojnih programov držav, ki
so se v zadnjih letih v Evropi razvile na način, na katerega se tudi mi želimo razviti.
Recimo Finska ali Irska. Povsod so planirali tudi dolgoročno. A veste, projekta
modernizacije Slovenskih železnic, za katerega potrebujemo od osem do deset
milijard evrov, ni mogoče planirati v enem ali dvoletnem proračunu. Tudi tega
problema ni možno rešit letos, tako kot je bilo rečeno. Morda bi ga lahko rešili v nekaj
letih, če bi ga začeli reševat leta '92, ko je LDS prevzela oblast. Vendar se to ni
zgodilo. Vsako leto je bilo potrošeno veliko denarja in se ni vedelo kam, ker ni bilo
dolgoročnega planiranja programov, zato ni bilo učinkov. Skratka, gre za projekte, ki
so težki, v finančnem smislu, ki se jih doslej ni nihče lotil in ki jih enostavno moramo
narediti zaradi obveznosti do Evrope, ker smo del evropskih prometnih koridorjev. Pa
tudi zato, da bi se oni hitrejše razvijali in predvsem, da se bomo enakomerno razvijali.
Zato so ti projekti enakomerno razdeljeni po celi državi, niso locirani samo v osrednjo
slovensko regijo, kot je bilo to v času vladavine Liberalne demokracije.
NOVINAR: No, ampak medtem javnost pričakuje tudi že konkretnosti o teh reformah,
ki naj bi nekako začele živeti, reformah za razvoj, s prihodnjim letom. Prišle so,
recimo, na dan nekatere podrobnosti o davčni reformi. Je res, da bo nekako 24
odstotna stopnja in povišana splošna olajšava. Je v tej smeri že mogoče povedati kaj
konkretnega? To tudi davkoplačevalce najbolj zanima.
PREMIER JANEZ JANŠA: No poglejte, ta resolucija o nacionalnih razvojnih projektih
je konkretizacije strategije razvoja in tudi v okviru gospodarskih in socialnih reform, ki
v 18. ukrepu predvideva ta nabor indikativnih večjih projektov. Tudi zato, da bo
črpanje evropskih sredstev uspešno, pravočasno in učinkovito. Se pravi, da ne bomo
samo počrpali sredstva, ampak, da bo to tudi učinkovalo, da bo vplivalo na
povečanje blaginje v Sloveniji. Študije, ki so bile napovedane za to poletje v zvezi z
učinki predvidene davčne reforme, so narejene, se preučujejo. Če sem prav
obveščen, bo Ministrstvo za finance rezultate teh študij predstavilo v začetku
naslednjega tedna. Na tej podlagi bo dokončana zakonodaja, davčni zakoni, Zakon o
davčnem postopku in o različnih davkih. In to bo prišlo po usklajevanju v koaliciji in
znotraj Partnerstva za razvoj v parlamentarno proceduro v začetku jeseni.

