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ROSVITA PESEK (voditeljica):  Slovenija je po pričakovanjih v Bruslju dobila čas in ob tem še 
devet priporočil. Komisar za gospodarske zadeve Olli Rehn je Sloveniji priznal, da se odločno 
spopada s finančnim neravnotežjem, hkrati pa je v zadnjih dveh tednih pospešila 
reforme.Vključno s spremembami ustave. Dobili smo torej dve leti odloga za odpravo 
primanjkljaja, ki presega tri odstotke bruto domačega proizvoda. Prve nove ukrepe za 
zmanjšanje primanjkljaja pa mora Slovenija sprejeti do oktobra. Z nami je zdaj predsednica 
vlade gospa Alenka Bratušek, dober večer. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Dober večer. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica ): Vas je v teh priporočilih, ki jih je Slovenija dobila danes, kaj 
zares presenetilo? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Ne, pravzaprav smo nekaj takega, kar 
smo dobili, tudi pričakovali, in vseskozi smo poudarjali, da so naši ukrepi takšni, da Slovenija ne 
bo dobila nekega postopka. Zavedali pa smo se, da bomo dobili določena priporočila in konec 
koncev gredo vsa v isto smer, kot tako ali tako delamo. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Predlagam, da greva kar konkretno po teh zadnjih zahtevah. 
Prva je ta naš primanjkljaj. Zmanjšanje primanjkljaja do leta 2015 pod 3 odstotke. Gospa 
premierka, če smo prav računali, letos moramo privarčevati še 350 milijonov, prihodnje leto še 
500 in leta 2015 še 500. Kje bomo vzeli? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Glejte, do takšnih rezultatov pridemo z 
ukrepi, ki so predlagani v programu stabilnosti, in jih bomo seveda mi tudi izvedli. In to ne 
pomeni na to, kar je že predlagano, še dodatne ukrepe za 300, 500 in toliko milijonov. Res pa 
je, in to smo jasno povedali tako doma kot v Bruslju, da za približno 300 milijonov potrebujemo 
dodatnih ukrepov na odhodkovni strani, v primeru, da se ne bomo uspeli dogovoriti, bomo pa 
primorani uvesti krizni davek. Ampak to ne z letošnjim letom. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Ampak če vendarle še malenkost ostaneva pri teh številkah. 
Letošnji primanjkljaj je višji od 7 odstotkov, boljše se približuje osmici, kar zadeva odstotek bruto 
domačega proizvoda. Prihodnje leto naj bi bil tam nekje 3,3 odstotke in leta 2015 pod tri. Kaj če 
tega ne bomo zmogli, ne boste zmogli? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Ni vprašanje, ne boste zmogli, ker so 
tudi ukrepi oziroma številke, ki so v dokumentih zapisane, zelo zelo realne. Bom povedala 
primer, to kar nameravamo in delamo na področju sive ekonomije, se pravi prihodkov iz tega 
naslova, ki definitivno bodo, nismo upoštevali v naših projekcijah, tako da so naše ocene, da 
smo zelo konservativni tudi na prihodkovni strani in da bomo te številke, ki so v programu 
zapisane, tudi realizirali. Letošnji primanjkljaj je pa višji iz enega samega razloga, to je sanacija 



 

bank. In je enkraten dogodek in mora biti enkraten dogodek. Skratka, na bančnem področju je 
treba narediti dokapitalizacije, čiščenje bančnih bilanc moramo izvesti v letošnjem letu. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica ): K bankam bova prišli takoj, če še pogledava prej točke, ki so 
nekoliko pred tem. Pokojninska reforma. Očitno z reformo, ki smo jo izvedli lani, nismo posegli 
tako korenito, kot se je od nas pričakovalo. Ali kako si razlagate zahtevo po spet novem 
povišanju upokojitvene starosti. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Ja, točno tako, kot ste rekli. Nismo 
posegli dovolj korenito. Marsikdo se bo spomnil, na kaj sem sama in tudi moji kolegi, ki smo bili 
takrat v opoziciji, opozarjala. Bistveno boljša in bistveno bolj korenita bi bila reforma, ki je bila na 
referendumu zavrnjena. Na žalost. Ampak to seveda ne pomeni, da bomo v letošnjem letu na 
vrat na nos delali obe dve reformi. To je potrebno zaradi dolgoročne vzdržnosti in mislim, da je 
bilo tudi takrat jasno povedano, da takšna reforma, kot je danes, zdrži tam nekje do leta 16, 17. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  To pomeni, čez kakšna tri, štiri leta bo potrebno začeti 
razpravo na novo. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Mislim, da jo bo treba začeti prej, takrat 
bo morala biti uveljavljena. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Če je kaj izgledalo nekoliko čudno, je bila točka pri reformi 
dela. Tam nas Bruselj opozarja na področje plač, vključno z minimalno plačo in piše nekako 
takole – morate zagotoviti, da bodo razmere take, da bodo podpirale konkurenčnost in 
ustvarjanje delavnih mest. ali prav razumemo, da so nam povedali, da imamo previsoke plače? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Ne. Jaz mislim, da nam niso povedali 
tega, povedali pa so, da je mogoče malo nenavadno, da se v časih, ko ima država negativno 
gospodarsko rast, tudi minimalna plača kar avtomatsko usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. 
Mislim, da je bilo temu namenjeno to opozorilo. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Bi si upali poseči v minimalne plače glede na sindikate? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Ne govorim o zniževanju, govorim o 
načinu usklajevanja in jaz verjamem, da bomo s sindikati našli skupni jezik. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Že prej ste omenili sanacijo bank, to je eden od pomembnejših 
bruseljskih opozoril. Gospa premierka, če sva zdaj pri sanaciji bank, kako vi razumete ta 
napotek, da vendarle pripeljite in to že kar v mesecu in pol pravzaprav neodvisnega zunanjega 
sodelavca, ki bo preverjal aktivo v naših bankah? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Poglejte, tudi skozi postopek, ko smo 
na nek način usklajevali ukrepe z Brusljem, je bilo največ časa namenjenega prav sanaciji bank. 
In dejstvo je, da tu zamujamo, dejstvo je,da bi morala sanacija biti narejena kakšno leto, dve, tri, 
pred tem, in bi imeli danes manjše probleme. Številke, ki smo jih mi uporabili ali pa uporabljamo 
v teh dveh dokumentih, so številke Banke Slovenije in to je edino, s čimer vlada razpolaga. Če 
ocenjujejo, da te številke niso najbolj natančne, smo povedali, da smo pripravljeni na neke 
dodatne stres teste v naših bankah ob pogoju, da se čiščenje bančnih bilanc ne ustavi. Ker 
tukaj pa nimamo več časa, da to premikamo še za več mesecev naprej. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Ampak poglejte, sami ste rekli, s to sanacijo bank bi se moralo 
kaj začeti že v preteklosti. Vemo, kakšen politični problem je to bil, da slaba banka opoziciji 
takrat ni bila po volji, zdaj ta slaba banka je, o njej se je veliko govorilo. Ampak povejte nam, 
gospa predsednica, kaj se pa zdaj dogaja s slabo banko? Kje je, se že prenašajo ti negativni 
računi, te negativne bilance iz teh bank na slabo banko ali kje smo danes? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Najprej bi rada opozorila, da vse, kar 
smo mi v opoziciji želeli od vlade dobiti, so bili podatki. Zakon, ki smo ga sprejemali, smo 
sprejemali popolnoma brez številk. In tudi, ko smo prevzeli vlado, na Ministrstvu za finance niso 
imeli nobenega izračuna, kaj to pomeni za državo. Skozi pripravo teh dveh dokumentov smo 
ugotovili, da naj bi teh slabih terjatev, ki bodo šle na slabo banko, bilo za tri milijarde tristo, da 



 

bo pa to državo oziroma slabo banko stalo nekaj ve kot milijardo. Ker drugo so banke skozi 
slabitve že naredile. To je bil naš ključen problem ali pa očitek takrat, ko smo bili v opoziciji. 
Banka, ta slaba banka oziroma družba za upravljanje, grdo ji rečemo slaba banka, je 
ustanovljena, ima izvršne in neizvršne direktorje in mi smo v bistvu prvi paket, ker moramo dobit 
soglasje s strani Bruslja, zato da to lahko dobimo, že posredovali v Bruselj. In jaz upam in si 
želim, da bodo na drugi strani tako ekspeditivni kot smo bili mi v zadnjih dveh mesecih, in da 
bomo ta prvi paket prenosa lahko naredili konec junija ali pa res zelo zelo v začetku julija. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica ): Komisija tudi piše, da se sprašuje o odgovornosti za tako 
velike težave bank in da nekako pričakuje celostno strategijo za bančni sektor. Do konca leta. 
Jo bo dobila? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Ja, jaz sem prepričana, da jo bo dobila, 
seveda je to treba pripravit skupaj z Banko Slovenije. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Kaj pa odgovornost? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Odgovornost pa mislim, da se ne 
sprašuje samo Evropska unija, ampak kar večina slovenske javnosti. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Kaj vi mislite? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Seveda je prav, da se odgovornost tam, 
kjer je šlo za napake, ugotovi, tam kjer je šlo pa še za kaj hujšega, kriminalna dejanja, pa prav 
tako. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica)  Naslednje vprašanje je skrajšanje sodnih postopkov. 
Opozarjajo nas torej na težave v sodstvu. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  To v bistvu ni prvič, da nas na to 
opozarjajo. Tudi sami smo kar nekaj stvari zapisali, kaj bomo na tem področju naredili in tudi 
zaradi teh priporočil oziroma že predhodnih mnenj, smo na nek način že sedeli skupaj z 
vrhovnim sodiščem. Verjamem, da bomo prišil do nekega dogovora, memoranduma, kakorkoli 
bomo temu rekli, o sodelovanju dveh vej oblasti. Se zavedamo, da gre za dve ločeni veji oblasti, 
in na kakšen način bomo to naredili. Vemo tudi, da je to res nujno. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Mimogrede, zelo kratko vprašanje - v celoti podpirate 
Pličaniča, kar zadeva zahtevo po odgovornosti v zadnjih aktualnih primerih? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Jaz mislim, da nekdo bi za to moral 
odgovarjati in ne vem, če so vsi postopki notranjega nadzora že zaključeni. Mene minister o tem 
še ni seznanil. Ampak to se pa zdaj ne nanaša na to, nekdo po moji oceni bi pa moral nositi 
odgovornost za to, kar se je zgodilo. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Še dve zadevi sta nama ostali, gospa predsednica, prenos 
lastništva državnih podjetij na holding. Tukaj pa vendarle moram spomnit, da ko ste bili v 
opoziciji, tega nikoli niste sprejemali. Govorili ste pravzaprav o tem, da lastništvo naj ne gre na 
holding. Zdaj to v Bruslju zahtevajo. Kaj boste naredili? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Ne bom rekla, da je to zahteva. Njihova 
zahteva je, da se v upravljanje gospodarstva politika ne vtika. In tukaj jim dam popolnoma prav 
in bom naredila vse, da bo potekalo tako. Mogoče jim je treba samo bolj jasno razložit, da bo 
upravljanje podjetij, tudi če lastništvo ostane v državni lasti, v izključni pristojnosti holdinga. 
Nobena vlada, noben parlament ne bo dejal navodil holdingu, kako mora s tem premoženjem 
upravljat, na koncu edino dividende, če bomo ostali lastniki, bo dohodek državnega proračuna 
in kupnina od prodaje bo prihodek državnega proračuna. To je edina razlika, ali je premoženje 
na holdingu, ali na državi. Nanaša se pa to priporočilo na to, da mora biti upravljanje neodvisno 
od politike. In s tem se absolutno strinjam. 
 



 

ROSVITA PESEK (voditeljica):  Še ena zadeva je - še decembra lani ste govorili, čas je za 
nakupe podjetij, ne za prodaje. Zdaj je tudi nekako jasno priporočilo iz Bruslja, da je delež 
slovenske države v slovenskem gospodarstvu prevelik in se mora odprodajati. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  In prvi paket privatizacije je bil sprejet, 
jaz verjamem, da bo dobil soglasje tudi v državnem zboru, potem gremo na zelo transparenten 
način v postopke prodaje. Še enkrat bi pa rada poudarila, da razprodaje, se pravi prodaje po 
vsaki ceni se pa ne bomo šli. Ključno pri tej stvari je, da bomo poiskali strateškega partnerja, ki 
bo zagotovil razvoj v podjetju in seveda primerno kupnino. In na to so se nanašale tiste moje 
pripombe, da v časih, ko cene niso najvišje, se državnega premoženja ne razprodaja, in zato 
bomo tudi skozi strategijo upravljanja, ki jo pripravljamo in je naš cilj, da bi bila pripravljena do 
konca leta, povedali, kaj, katera podjetja, katere panoge mislimo, da je prav, da ostanejo v 
državni lasti in katere lahko grejo v prodajo. Ne pa razprodajo, še enkrat. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Ali bodo sredstva od prodaje teh podjetij šla za pokrivanje 
proračunskega primanjkljaja? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Ne bodo šla za pokrivanje 
proračunskega primanjkljaja, ker po definiciji zakona o javnih financah ne morejo iti za 
pokrivanje proračunskega primanjkljaja, lahko se jih nameni samo za nove morebitne nakupe ali 
dokapitalizacije ali pa za odplačilo dolgov. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Še eno kratko vprašanje - nekako sva šli kar čez ta jasna 
priporočila, ki nam jih je danes Bruselj poslal. Povejte nam, je bilo zato, da vendarle nismo padli 
pod postopek ključnih teh zadnjih 14 dni, ko se je spreminjala ustava, ko je bil dosežen dogovor 
z javnim sektorjem, so to tisti trije stebri, na katerih smo se izognili postopku? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Ne, jaz bom rekla, da je ključno to, da 
stvari, ki smo jih v dokumentu zapisali, izvršujemo. In to je po moji oceni Bruselj prepričalo, 
ključna sta bila pa zadnja dva meseca oziroma 70 dni, odkar sem prevzela vlado, ker se tako 
rekoč noč in dan ukvarjamo s tem. Ob prevzemu vlade pa na žalost, čeprav danes govorijo 
drugače, nismo dobili niti črke od teh dveh dokumentov. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  Predlagam še, da za konec samo pogledava, kaj meni 
opozicija o teh opozorilih. Morebiti samo še kratek komentar? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Še nekaj dni nazaj nam niso verjeli. Vsi 
tisti, ki so danes, ki ste jih zdaj pokazali, bili prepričani, da bomo s strani Evropske komisije 
dobili nek postopek, jaz verjamem, da zdaj jih je pa Evropska komisija, če jih že mi nismo, 
prepričali, da smo na pravi poti. To pa seveda ne pomeni, da nas v nadaljevanju ne čaka težko 
delo. In tega se zavedamo. Težko in veliko dela nas čaka v nadaljevanju. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica):  In kot nas opozarja gospod Rehn, trend je treba obrniti takoj, 
časa ni. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Se strinjam. Upam pa, da se vsi 
zavedamo, da se tega ne da narediti v 70 dneh. 
 
ROSVITA PESEK (voditeljica ) Hvala za nocojšnji pogovor. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Hvala. 


