
MAGNETOGRAM SEJE DRŽAVNEGA ZBORA, 20. 2. 2023 

 

DR. ROBERT GOLOB (predsednik Vlade): Hvala lepa. 

Marsikaj od tega kar je bilo sicer rečeno, ne drži, pa marsikaj od tega kar ste sami 

navajali, samo citirate ljudi, ki govorijo o bodočih načrtih in o figurativnih. Evri so vedno 

nefigurativni, ampak evri, zelo trdni. Ne gre se za obljube. Mi imamo koalicijsko 

pogodbo, ki se jo bomo držali. Koalicijska pogodba ni nobena tajna, ampak je bila 

javno objavljena prvi dan in stojimo za njo. Na tej koalicijski pogodbi je predvideno 

marsikaj, kar vse prejšnje vlade, pa ni važno katere barve, čemur so se izogibale. 

Izogibale so se temu, da bi država posegla na stanovanjski trg, kot vi navajate. Res je, 

mi se temu ne bomo izogibali. In res je, investirali bomo tudi do 100 milijonov letno, 

ampak ne prvo leto. Tudi o tem je bilo večkrat govora. Ne zaradi tega, ker ne bi hoteli, 

zato ker trg nima te absorpcijske sposobnosti. Kar se tiče plač v javnem sektorju, ki ste 

navajali 600 milijonov, res je. Toliko je težek paket, ki smo ga izpogajali s sindikati lani 

v oktobru. In ta paket se že izvaja. In ta paket je v celoti vključen v proračun za leto 

2023 in 2024. Tako da ne. Za večino stvari, o katerih govorite, ne bo predviden znotraj 

proračunov niti evro več, ampak so že predvideni v proračunih, potrjenih v tem 

Državnem zboru. Zato je nekoliko neodgovorno, da se državljanke in državljane straši, 

kot da gre za nova dejstva. To niso nova dejstva. Vsa dejstva, ki ste jih navajali, so 

znana od lanskega leta. In lahko bi navedli še, da smo v lanskem letu naredili še 

ogromno drugih ukrepov v korist državljank in državljanov, ki jih tudi nismo imeli v 

koalicijski pogodbi, so bila pa odziv na energetsko in prehransko draginjo. In ko bi se 

šteli ta sredstva, bi ugotovili, da je teh sredstev…, ta sredstva se pa dejansko štejejo v 

stotinah milijonov evrov v samo lanskem letu in kljub temu smo uspeli lansko leto 

zaključiti s primanjkljajem, ki je bil manjši in nižji od planiranega, brez da bi kakršenkoli 

davek v letu 2022 spremenili ali dvignili. Toliko o resnici, kaj je tisto, česar se morajo 

državljanke in državljani bati. Najbolj se morajo bati zavajajočih izjav. Kar se pa tiče 

davčne reforme, ker je to, vem, da je to vprašanje, davčno reformo smo napovedali 

pred volitvami, napovedali smo v koalicijski pogodbi, napovedujemo jo tudi danes, tako 

kot množico vseh ostalih reform, ki se jih iz meni neznanih razlogov nobena vlada do 

zdaj še ni niti začela lotevati. Davčna reforma bo predmet našega bodočega 

koalicijskega vrha v marcu in o tem bomo spregovorili takrat, 15. marca. In ja, prvič se 

bomo lotili tiste točke, ki so se je vsi izogibali, vse vlade so se v glavnem ukvarjale 

samo s plačami, znižali bomo obremenitev na plače, ampak pred tem bomo pa 

poskrbeli za to, da bo premoženje ustrezno ovrednoteno in da bodo tisti, ki imajo 

bistveno več premoženja od večine ostalih, za to premoženje pošteno plačali davke. 

 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Kolega 

poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. 

 

JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj, lahko je razumeti, da 

nekih drastičnih povišanj davkov ne bo oziroma več ne bo. Zdaj, da bo marčevski 

konklave ugotovil, da tisti, ki imajo več, naj tudi več plačajo, to imamo že danes, saj 

oba poznava procentni račun. Mi se tudi, gospod predsednik, v Novi Sloveniji 

strinjamo, da strukturne reforme v državi nujno potrebujemo. Potrebujemo zdravstveno, 

potrebujemo, ja davčno, ampak takšno, ki takšno davčno, ki bo razbremenila plače, 

drugače nam bodo najboljši kadri odšli, tisti kadri, ki so garancija za dvig dodane 

vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov, kar se jaz z vami strinjam in ste pred 

volitvami tudi napovedovali. Gospod predsednik, vi ste inženir, vi ste menedžer, ki 
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dobro razume na primer Prvi Kirchoffov zakon za električni krog, ki pravi: Vsota 

električnih tokov, ki potekajo v neko vozlišče je enaka vsoti tokov, ki iz tega vozlišča 

odtekajo. Ta zakonitost bi morala veljati tudi za uravnotežen državni proračun. O tem 

pravzaprav govoriva. Iz obljub in napovedi, ki jih slišimo iz vladnih krogov - ja, lahko 

tudi iz koalicijskega sporazuma - in izdatno obremenjujejo odhodkovno stran 

državnega proračuna izhaja logična ugotovitev, da bo napovedana celovita davčna 

reforma izdatno obremenila državljane in slovensko gospodarstvo. Za izvedbo reform 

potrebujemo tudi kredibilne politike. Imate izjemen zgodovinski reformni potencial v 

številu glasov koalicijskih poslancev. Gospod predsednik Vlade, kdaj bo znana realna 

časovnica za izvedbo reform? In, kdaj bodo znani realni finančni učinki napovedanih 

reform? Hvala lepa. 

 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Gospod 

predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. 

 

DR. ROBERT GOLOB (predsednik Vlade): Hvala. Me veseli, da se s poslancem 

Horvatom strinjava o Kirchoffovem zakonu. V javnih financah je nekoliko drugače, ker 

imamo opravka še z javnim primanjkljajem, pa dolgom. In primanjkljaj, če se po mojem 

prostem spominu vrnem nazaj, je bil pozitiven, se pravi, ga ni bilo samo v eni vladi, 

mislim, da je bil Marjan Šarec, pred tistim dolgo nič pa po tistem tudi ne, ampak niti ni 

poanta o tem. Vsi vemo, v kakšni situaciji se danes nahaja Evropa. Vsi vemo, da je 

ravno zaradi ruske agresije na Ukrajino prišlo do energetske in prehranske draginje in 

da je za to fiskalno pravilo v letu 2023t, tudi v 2022 bilo začasno ukinjeno. In naša 

Vlada se je odločila, da bo to obdobje, ko nimamo omejitev iz fiskalnega pravila, 

izkoristilo, da bomo to obdobje izkoristili za to, da bomo našo družbo čim bolje pripravili 

na obdobje po krizi. Držimo se vseh tistih omejitev, ki se jih moramo, in glejte, zlomka, 

primanjkljaj je bil v lanskem letu, ponavljam, nižji od planiranega in tudi javni dolg je ne 

glede na katastrofične napovedi procentualno v primerjavi z BDP-jem padel. Pa ne, da 

se bomo s tem hvalili, samo govorim, da so, eno so katastrofične napovedi, drugo so 

realna dejstva. To ne pomeni, da bomo denar zapravljali, ne. Vsi vemo, da je 

primanjkljaj v letošnjem letu rekorden iz enega samega razloga - zaradi sredstev, ki 

smo jih namenili, in to enkratno, za pomoč gospodarstvu. In prav je tako, še enkrat bi 

jih namenil in še kljub temu, da smo jih namenili toliko kot smo jih. Iz nekaterih delov 

gospodarstva, ne iz vseh, iz nekaterih delov gospodarstva sprašujejo po dodatnih 

pomočeh. To samo kaže na to, da je pač situacija v gospodarstvu, ki ga tako radi 

navajate, dejansko glede na dejansko današnje stanje v nekaterih delih kritična. Ne v 

vseh, obstajajo tudi vitalni deli, ki fantastično poslujejo in zaposlena zaposlenost je 

najvišja kadarkoli ravno zaradi tega. Kar se pa časovnice tiče, nekatere reforme, tri 

smo že predstavili. Predstavili smo časovnico za zdravstveno reformo, mislim, da bo že 

ta teden prvi konkretni rezultati. Predstavili smo časovnico za stanovanjsko reformo in 

za reformo plačnega sistema v javnem sektorju. Davčno in pokojninsko reformo, 

predvsem pa njuni časovnici bomo predstavili 15. marca. Ne bomo prehitevali, ker 

imamo tak dogovor, da to najprej predstavimo v koaliciji. 

 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. 

Spoštovani poslanec, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na 

naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. 
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JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za to priložnost, spoštovana gospa 

predsednica. Hvala tudi predsedniku za nekaj odgovorov, ki pa kljub temu terjajo 

razpravo v Državnem zboru. Kar zadeva zaključnega računa za proračun Republike 

Slovenije za leto 2022, smo v Novi Sloveniji tudi sami izjemno zadovoljni, kar kaže na 

to, da so bili ukrepi ekonomske politike naše, torej prejšnje Vlade izjemno dobri, saj je 

gospodarstvo bilo v naletu in je ustvarilo velike proračunske prihodke. Zdaj, Ministrstvo 

za finance naj bi pripravljalo celovito davčno reformo, kot ste napovedali. Niste seveda 

omenili tudi finančnih učinkov naštetih reform. Recimo, da nam je okvir časovnice 

poznan. Zdaj od Ministrstva za finance pravzaprav še veliko nismo slišali, je pa Vlada 

že dovolj jasno povedala, da pričakuje dodatne prihodke za druge reforme, ki so jih že, 

ki ste jih že napovedali. Po figurativnih ocenah stroškov, ki jih tu in tam navrže kakšen 

minister ali ministrica, bo treba zbrati vsaj milijardo in pol dodatnega denarja. Milijardo 

in pol. Slovenija se po svoji ekonomski moči uvršča na 16., po skupni davčni 

obremenitvi pa na 13. mesto v Evropski uniji. Če davčno obremenitev povečamo še za 

milijardo in pol oziroma za 3 % BDP, kolikor naj bi bilo potrebno za reforme, bomo 

postali 7., 7. najbolj obdavčena država v Evropski uniji in prehiteli bomo tudi Nemčijo in 

Nizozemsko, ki nas po svoji ekonomski moči daleč prekašata. Za Slovenijo in njene 

napovedane reforme je zato ključno vprašanje ali res lahko postanemo gospodarsko in 

tudi sicer razviti kot na primer Danska ali Švedska tako, da krepko povečamo davčno 

obremenitev, višje davke pa namenimo za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, pokojnine in 

plače javnih uslužbencev. Razen delno zdravstva namreč ti izdatki neposredno zelo 

malo pripomorejo k gospodarskemu razvoju ali višji dodani vrednosti. To je samo nekaj 

naštetih dejstev, izhodišč, ki bi bila in so zelo dobrodošla za razpravo poslank in 

poslancev na naslednji seji Državnega zbora in to predlagam. 

Hvala lepa. 

 

PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. 

O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, to je 21. februarja, v okviru glasovanj. 

Sedaj pa ima besedo kolegica mag. Karmen Furman, da zastavi vprašanje 

predsedniku Vlade. 

 

 


