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Voditeljica KATARINA ZUPANČIČ: Lepo pozdravljeni spoštovani gledalci, drage gledalke. 
Mesec junij poteka v znamenju praznovanj ob občinskem prazniku Občine Krško. Vrhunec 
slovesnosti je bila seveda slavnostna seja in pa odprtje krške hidroelektrarne in obvoznice. Ob 
tem je Krško obiskala tudi predsednica vlade Alenka Bratušek, ki smo jo seveda povabili tudi v 
naš studio. Predsednica vlade Alenka Bratušek, lepo pozdravljeni. 
 
Predsednica vlade mag. ALENKA BRATUŠEK: Lep pozdrav, hvala za vabilo in čestitke ob 
prazniku. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, ob svojem obisku ste se udeležili tudi odprtja krške 
hidroelektrarne. Gre za pomemben projekt, ne samo za občino in Krško, tudi za regijo in tudi za 
slovensko energetiko.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Se lahko strinjam z vami. Tudi na 
otvoritvi sem poudarila ta pomen. Absolutno je to pomembno ne samo za Krško in regijo, 
ampak za celotno Slovenijo. Potruditi se moramo, da bomo čim več energije ustvarili sami in da 
bo čim več energije, če lahko temu rečem, čim bolj čiste. In to je del, ki bo pripomogel k temu. 
Seveda pa sledijo nadaljevanja, česar smo tudi veseli. Ker konec koncev investicije, ki  se na 
žalost v naši državi dogajajo tako rekoč samo še na področju energetike, so zelo, zelo 
dobrodošle za slovensko gospodarstvo. Sploh, ker mi je danes direktor ponosno povedal, da je 
praktično vse, kar sem danes videla, rezultat dela slovenskih podjetij. Tako da, na to smo lahko 
še posebej ponosni.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Pravzaprav je ta krška hidroelektrarna tretja v verigi 
spodnjesavskih hidroelektrarn. Sledita še dve. Mislite, da je to pravilna usmeritev slovenske 
energetike? Hidroelektrarne tudi potem mogoče na srednji Savi? 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Ja. Jaz mislim, da moramo izkoristiti tisto, 
kar imamo. In voda je eden izmed naravnih virov, ki nam je na nek način naklonjen in je prav, 
da gremo v tej smeri. Je pa tudi prav seveda, da te elektrarne umeščamo v prostor tako, da čim 
manj škode naredimo okolju, ljudem, ki tam živijo. Skratka, da so te hidroelektrarne čim bolj 
skladne z naravo. 
  
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, poleg hidroelektrarne ima to območje Posavja še 
nekaj pomembnih virov. Konkretno v Občini Krško obratujeta še termoelektrarna in nuklearna 
elektrarna. No, prav nuklearna elektrarna je eden stebrov slovenske energetike. Nekaj časa pa 
se že govori tudi o izgradnji, pravzaprav o morebitni izgradnji njenega drugega bloka. Kakšna je 
tukaj nekako usmeritev države? Ali se nam obeta? Kdaj se nam obeta? 



 

 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Predvsem se moramo zavedati, da bi bila 
gradnja tega drugega bloka ekstremno, ekstremno draga. Tako da, v vsakem primeru, če se 
bomo za to odločili, bomo morali poiskati nekega privatnega partnerja, ki bi skupaj z državo 
našel sinergijo in vedel, zakaj ga ta del zanima. Predvsem pa moramo mi kot država narediti 
neko energetsko strategijo, da znamo povedati in pokazati, v katero smer se bomo kot država 
energetsko razvijali. Ker s to nuklearno ali pa jedrsko elektrarno vemo, da na koncu pridejo tudi 
odpadki. V bistvu že s to prvo jedrsko elektrarno imamo malo problemov in še nismo povsem 
rešili zadev odlaganja odpadkov. Tako da, več stvari bo tukaj potrebno preveriti, preden bi prišlo 
do dokončne odločitve.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Ja, ravno pri teh odpadkih se zapleta že nekaj časa. 
Prav za izgradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke prostora, kot omenjajo 
odgovorni, zmanjkuje. O odlagališču sicer še ni govora. Neki vladni protokoli pa so bili že 
podpisani. Ali se kaj premika v tej smeri? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Še kot poslanka, ko sem vodila odbor 
oziroma komisijo za nadzor javnih financ, smo na podlagi nekih preteklih poročil kar nekaj stvari 
naložili tem odgovornim, da se pripravijo. Treba bo kar v, ne rečem v kratkem, ampak v 
doglednem času potrebno poiskati rešitev tudi za to stvar. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Do kakšnih konkretnejših dogovorov ni še prišlo? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Ne, še. Ni še prišlo.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, ob energetiki seveda se v zadnjem času vse bolj 
izpostavljajo tudi obnovljivi viri. Pravzaprav sončne elektrarne lahko srečamo na vsakem 
koraku. Zdaj je bila pa odprta tudi prva vetrna elektrarna. Ali lahko računamo v Sloveniji, da se 
bo tudi to še širilo? Recimo v Avstriji jih imajo številne. 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Jaz mislim, da moramo. In Slovenija rabi 
energetsko strategijo. V tej bomo morali povedati, v kateri del obnovljive energije, če jo lahko 
tako imenujem, bomo prvenstveno usmerjali vse svoje sile in ves svoj denar. Vsekakor pa je to 
področje obnovljive energije, ali pa naravni viri, ki mu moramo v državi dati čim večjo pozornost. 
Ker, mi se moramo zavedati, tako kot so nam pustili, takšno okolje, kot ga imamo danes in smo 
lahko veseli, da imamo takšno, tudi mi moramo poskrbeti, da bodo naši otroci in vnuki in tako 
naprej dobili okolje takšno, da bodo z veseljem živeli, da bodo dihali svež zrak in tako naprej. In 
zaradi tega so pomembni ti obnovljivi viri energije. Čeprav se zavedam, da takrat ob investiciji, 
ko nekdo gradi hišo ali pa gradijo stanovanjski objekt, je to mogoče nekaj večji vložek, čeprav 
se potem skozi leta ta investicija povrne. Tako da, ne moreš gledati samo tistega trenutnega 
vložka, ampak je treba gledati investicijo na daljši čas. Prav gotovo se splača uporabljati te 
obnovljive energije, pa katere koli to že so. Posebej je bila izpostavljena vetrna elektrarna. 
Vemo, da je Sloveniji trajalo zelo, zelo dolgo. Res smo dobili samo eno. Če gremo malo k 
sosedom pogledat, in v Avstriji in na Hrvaškem je tega že zelo veliko. In jaz verjamem, da bomo 
tudi mi našli prostor, kjer bomo lahko skladno z naravo, brez, da oviramo živalske vrste, 
postavili več teh vetrnih elektrarn.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, za smotrno izkoriščanje vseh virov energije ste 
omenili že, da potrebujemo energetsko strategijo. Ali so že osnovani neki cilji, metode? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Zdaj je najprej v pripravi Energetski 
zakon, ki ga moramo tudi zaradi določenih direktiv Evropske unije pripraviti. Cilj imamo tam do 
konca septembra, da bi bil pripravljen zakon in potem na podlagi tega zakona bomo pripravljali 
strategijo. Kar je logično zaporedje.  



 

 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, če se vrneva na Posavje. Energetika je tukaj 
pomembna gospodarska dejavnost. Pravzaprav mogoče Posavje ne bi bilo tako uspešno, 
verjetno bi bilo siromašnejše, če ne bi bilo energetike. Ali mislite, da je to pravilna usmerjenost 
tudi za prihodnost? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Mislim, da ja. Da bi si morali znati v 
Sloveniji, glede na to, da smo majhna in čudovita državica, razdeliti, kje imamo tiste paradne 
konje našega gospodarstva, okrog katerega se potem zbira tudi nekaj drugega gospodarstva. 
Ampak ne moremo imeti po celi Sloveniji vsega. Tako da, jaz mislim, da je to kar prava 
odločitev.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Nekakšna perspektiva mogoče za regijo. Sicer regija, 
tako kot tudi Slovenija, potrebuje gospodarsko perspektivo. Po Vašem mnenju, kam bi se morali 
usmeriti? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Tudi strategija razvoja Slovenije je v 
pripravi, ker jo potrebujemo zato, da bomo lahko v novi finančni perspektivi počrpali evropska 
sredstva. In kot rečeno, jaz mislim, da ste tukaj v Posavju kar na dobri poti z energetiko in da 
nekaj podjetij se povezuje s tem. Tudi to je dobro. Kak podjetniški center, kjer bi lahko manjšim 
podjetnikom pomagali na začetku, da dobijo tisti prvi zagon in potem uspejo. Mogoče tudi 
kmetijstvo. Predvsem bolj naravno, ali pa sonaravno kmetovanje s čim manj ekološko spornih 
gnojil. Skratka, eko, zdravo. To bi bilo po moje to. No, tudi kako tekstilno podjetje. Sicer zdaj 
niso v najboljši kondiciji. Ne samo pri vas, ampak tudi v Sloveniji, ker pač je konkurenca kje 
drugje zelo poceni na žalost. 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Ja, pravzaprav tudi gospodarska situacija v Sloveniji ni 
ravno v zavidljivem stanju. Na vladi tudi sprejemate ukrepe oziroma ste si zadali kar nekaj 
ukrepov za obvladovanje gospodarske krize. Pa bi mogoče izpostavili najpomembnejše in 
kakšne učinke pričakujete od njih? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Ja. Kar nekaj ciljev ali pa ukrepov smo si 
zastavili. Eno pomembnejše področje, ki mu res namenjamo zelo veliko pozornosti, je sanacija 
bank. Ker je to po naši oceni ključna stvar. Se pravi, sanacija mora biti narejena tako, da bomo 
s tem pomagali gospodarstvu. Ne samo sanirali banke, da bodo banke čiste, če lahko tako 
rečem, ampak, da bodo banke spet po normalni ceni servisirale gospodarstvo in to je po naši 
oceni največja pomoč, ki jo gospodarstvo potrebuje in lahko dobi. Poleg tega za gospodarstvo 
preko SID banke, to je Državne razvojne banke, pripravljamo kar nekaj shem, ki bodo pomagale 
podjetjem in podjetnikom, predvsem malim in srednjim. Tudi pri zagotavljanju likvidnostnih 
sredstev, ker je to v tem trenutku največji problem. Tudi izvoznikom, ki so konec koncev gonilna 
sila našega gospodarstva. Nekaj shem že obstaja in jih bomo samo dodatno finančno okrepili. 
Mislim, da kakšni dve, tri bosta pa popolnoma novi in namenjeni predvsem tem malim in 
srednjim podjetjem.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No, na začetku ste že omenili bančni sektor kot orodje 
reševanja te bančne krize. Je to slaba banka? Slaba banka naj bi prevzela slabe terjatve. Po 
časovnih načrtih pa naj bi prve terjatve prenesli do konca junija. Se že premika v tej smeri? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: To je družba s slabim imenom in rečemo 
mu slaba banka. Drugače to ni nobena banka. Res bi se naj slabe terjatve, ne vse, ampak tiste, 
kar skupaj banke in država ocenijo, da je smiselno, prenesle na to družbo oziroma slabo banko. 
Mi smo prvi paket iz NLB-ja že poslali v Bruselj, ker nam mora v bistvu Evropska komisija za 
vsak tak prenos dati na nek način soglasje in v bistvu čakamo samo še na to. In naša želja in 
upanje je še vedno, če ne konec junija, pa začetek julija. Tako da, še vedno stojimo za temi 
termini in nismo v tem trenutku čisto odvisni sami od sebe, ker čakamo kolege na drugi strani, 



 

da preverijo, ali smo naredili vse tako, kot je treba. Ampak načeloma še vedno stojimo na tem 
datumu. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: To je bil eden od pomembnih projektov Vaše vlade. 
Sicer pa, kateri so bili tisti prioritetni projekti Vaše vlade? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Pošteno je treba povedati, da se je ta 
projekt začel že pod prejšnjo vlado. Zakon je bil sprejet pod prejšnjo vlado. Naš edini problem 
ob sprejemanju zakona je bil ta, da finančne posledice pravzaprav skoraj niso bile ocenjene. In 
to je bila naša glavna kritika. Skratka, želeli smo vedeti in pokazati ljudem, koliko bo sanacija 
bančnega sistema stala. Je pa res, prvič nismo imeli časa iskati drugih in drugačnih rešitev, tudi 
če bi obstajale. Zato smo s tem nadaljevali. Res pa gredo vsa naša prizadevanja v smeri, da, 
tako kot sem že povedala, bo sanacija izvedena na način, da bomo pomagali ne bankam 
oziroma ne samo bankam ali pa prvenstveno ne bankam, ampak gospodarstvu. To je res 
projekt številka ena, ker z njim že zelo, zelo zamujamo. Potem sem omenila že to, kar bomo 
delali prek SID banke za gospodarstvo. Mogoče bi omenila še mlade. Mislim, da jim je 
absolutno treba nameniti veliko, veliko pozornosti. Brezposelnost med mladimi je velika. Ne 
samo v Sloveniji, to je treba povedati. Tudi širše, to je evropski problem. Naslednjo sredo grem 
v Rim in velik del časa, ki ga bova s predsednikom vlade namenila najinemu pogovoru, bo 
namenjen prav ukrepom, ki jih Evropa lahko in mora sprejeti za to, da bomo vsi skupaj pomagali 
mladim. Mi, kot država, pa že pripravljamo spremembo zakonodaje na področju oziroma v 
smeri, da bi bila ta prva zaposlitev za delodajalca cenejša. V bistvu bi bili oproščeni plačila 
prispevkov. In ko sem imela prve stike z gospodarstvom, mislim,da bi, vsaj pravijo tako, da bi ji 
to kar spodbudilo k temu, da bi zaposlovali mlade. Tako da, jaz upam, da bodo mladi dobili 
priložnost in da bodo ugotovili, da je Slovenija lepa država z bodočnostjo, kjer se splača ostati. 
Imamo velik privilegij, da je šolstvo pri nas še vedno tako rekoč zastonj in izšolati mladega 
človeka, zato da ti potem odide v tujino, je najdražje, kar država lahko naredi.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Omenili ste, da ste pri Vašem delu nekako povezani 
tudi s prejšnjo vlado. Nekatere naloge ste od njih prevzeli. Kako bi ocenili njihovo delo? Kaj je 
bilo tisto, kar je bilo dobro? Kaj je bilo mogoče tisto slabo? Kaj je tisto, kar je treba spremeniti? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: No, najprej bom omenila dve reformi, ki 
smo jih mi tudi kot opozicijska stranka podprli. To je pokojninska reforma in reforma trga dela. 
Dejstvo je sicer, da bi morale biti te reforme nekoliko bolj radikalne, če bi želeli, da bi bile bolj 
dolgoročno vzdržne. Bomo pač v roku treh štirih let začeli pripravljati nove oziroma novo 
pokojninsko reformo, reformo trga dela, pa po mojem še kar kaj prej, ampak to sta bili 
definitivno dve dobri stvari, ki sta bili speljani. Kot na nek način največjo napako bi pa ocenila to 
brezglavo varčevanje, ki so se ga šli, in mi smo jih opozarjali še, ali pa tudi jaz kot opozicijska 
poslanka sem jih opozarjala,da bo to varčevanje in takšen način reševanja problemov 
gospodarsko aktivnost v državi še zavrl, rezultat prvega trimesečja letošnjega leta nam jasno 
kaže, da smo na žalost imeli še kako prav. Mi smo vseskozi poudarjali, da je varčevanje 
potrebno, nikakor ne nobeno razsipništvo v javnem sektorju, ampak da je treba to varčevanje in 
konsolidacijo speljati na nekoliko daljše časovno obdobje in tako se bomo zdaj tega lotili. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Kako pa sicer ocenjujete delo v vladi? Ali je sodelovanje 
dobro, obstaja konsenz, se lahko dogovarjate? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Zaenkrat ga ocenjujem kot odlično. V 
vseh stvareh se praktično uspemo dogovoriti in tudi ne rabimo veliko časa za te dogovore in 
pogovore. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No eden od teh ukrepov, ki so pa dejansko zahtevali 



 

širši konsenz, je bila pa uvedba fiskalnega pravila v ustavo. Kako bi lahko mogoče na kratko 
povzeli vaša pričakovanja od tega fiskalnega pravila? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Sam vpis fiskalnega pravila ne bo ne 
pomagal in ne rešil Slovenije. Jaz sem vedno poudarjala, da to ni noben ukrep, to je v bistvu 
neka zaveza, ki omejuje vse naslednje vlade, da ne delajo neumnosti. Samo od sebe pa to 
fiskalno pravilo ne bo naredilo popolnoma nič. Najprej moramo pripraviti izvedbeni zakon, 
zapisati kaj to konkretno pomeni po posameznih letih, kakšni bodo lahko odhodki, kakšen bo 
lahko primanjkljaj in tukaj spet pridemo do tistega, da bomo varčevanje dali, ampak bomo 
konsolidacijo izpeljali na nekaj daljši čas, pa to kar mi ves čas ponavljamo, da bomo 
konsolidacijo izpeljali na eni strani z varčevanjem, na drugi strani pa tudi z večanjem fiskalne 
kapacitete, oziroma z višanjem davka.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Pa se vam zdi da je rok do leta 2015 dovolj dolg, ali bi 
mogoče potrebovali še? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: V bistvu se leta 2015 ta formula, ki jo 
bomo zapisali v izvedbeni zakon začne uporabljati. To ne pomeni, da mi bomo v letu 2015 lahko 
že porabili samo toliko, kolikor bomo ustvarili, oziroma pobrali. Takrat se ta formula začne 
uporabljati, na podlagi izvedbenega zakona bo popolnoma jasno, v kakšnih letih smo sposobni 
izpeljati konsolidacijo, oziroma priti na izravnan proračun. Skladno z dokumenti te vlade, se 
pravi tega programa stabilnosti, ki smo ga poslali v Bruselj, je leto 2017 tisto leto, kjer mi 
ocenjujemo, da bi se ob neki normalni gospodarski rasti, oziroma vsaj ob prenehanju padanja 
gospodarske aktivnosti to dalo izpeljati. Seveda pa, če bomo dalj časa v recesiji, bo to treba te 
roke podaljšati.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Sicer ta ukrep, ki je v javnosti požel veliko pravzaprav 
pozornosti, še več mogoče pa ga je davek na dodano vrednost, oziroma njegovo zvišanje. Ali 
pričakujete dobre učinke od tega davka? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Večkrat povem, ali pa vedno povem, da 
težko so ljudje zadovoljni, ali s tem ko je treba dvigovati davke, ali s tem ko je treba na drugi 
strani krčiti pravice. To je dejstvo. Po naši oceni, ko smo pripravljali ta paket ukrepov, je v bistvu 
dvig davka na dodano vrednost ukrep, ki najmanj negativno vpliva na gospodarstvo. To pa zato, 
ker so izvozniki, ki so zelo pomemben segment slovenskega gospodarstva, na njih v bistvu to 
ne vpliva. Tako da ukrepi, ali pa nabor ukrepov, ki so izbrani, so na nek način najmanj slabi ob 
tem, da se pač zavedamo, da v dani situaciji dobrih stvari, ki bi jim ljudje ploskali, praktično niso 
izvedljive.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Tukaj so pogosto omenjena gospodinjstva, ki bodo 
občutila tudi ta davek. Vi ste tudi podali neko oceno, kako naj bi ta davek vplival na povprečno 
gospodinjstvo.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Jaz sem dala samo oceno za hrano. In to 
je statističen podatek, mislim da je tam okoli 260 evrov mesečno na gospodinjstvo. To si nisem 
jaz izmislila, to so res statistični podatki in s tem govorimo o približno, če bi se celoten dvig 
DDV-ja prelil v cene, govorimo tam nekje od 2,4, 2,5 evra mesečno. To samo za hrano, posebej 
poudarjam, da ne bom deležna kritik, da vem da gospodinjstva porabijo tudi še zelo veliko stvari 
za kaj drugega, ampak jaz upam, da se bodo trgovci in dobavitelji uspeli dogovoriti in bo teh 
dvigov cen čim manj, ker verjamem, da se tudi oni zavedajo, da bo višja cena tudi njim lahko 
zmanjšala potrošnjo.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No še več, nekaj bojazni kot sta dvig DDV-ja, pa je 



 

povzročila namera, da bi uvedli krizni davek. To je sedaj nekako umaknjeno iz mize za nekaj 
časa.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Takrat, ko smo pripravljali ta nabor 
ukrepov, smo delali analize, ali gremo z dvigom DDV, ali gremo z uvedbo kriznega davka. Na 
koncu je prišlo do odločitve dviga DDV, z julijem letošnjega leta. Je pa dejstvo, da smo tako 
doma, kot v tujini jasno povedali, da v kolikor na odhodkovni strani ne bomo uspeli najti soglasja 
za nekaj dodatnih rezov v odhodkih, bomo morali poseči tudi po tem tako imenovanem kriznem 
davku. Ampak to govorimo v nadaljevanju, v letošnjem letu ne bo ne dodatnih davkov, ne 
dodatnih rezov v odhodke, oziroma pravice. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No krizni davek pa naj bi pravzaprav posegel v prihodke 
vseh. To naj bi bilo nekako varčevanje na ravni cele države? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Ja v prihodke vseh in v bistvu tudi 
lestvica bi bila progresivna, skratka tisti, ki imajo, ali pa imamo več, bi plačali tudi več davka, 
tistih dohodkov ali pa prihodkov do minimalne plače pa tega davka ne bi plačevali. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No sicer se v vladi na različne načine trudite znižati 
nekako porabo, tudi z uravnavanjem plače v javnem sektorju. Pripravlja se reforma državne 
uprave, posegli boste v plače, nekateri drugi ukrepi se tudi pripravljajo. Kaj prinašajo ti ukrepi? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Za področje plač v javnem sektorju, smo 
že dosegli dogovor s sindikati javnega sektorja, kar sem jaz izredno vesela, da nisi potrebni 
enostranski posegi, ki bi jih predlagala vlada. Tako da tukaj je šlo za razumevanje, da je 
situacija težka. Bilo je več ukrepov, skratka tudi v tem primeru se bodo tiste višje plače znižale 
nekoliko več, kot nižje. Lestvica, ki obstaja za državno upravo, se bo nekoliko stisnila, ampak ne 
bi vaših gledalcev obremenjevala s podrobnostmi. Potem nadaljujemo z racionalizacijo. Število 
zaposlenih se tudi skladno z dogovorom s sindikati mora znižati za en odstotek letno. In jaz 
verjamem, da so to majhni koraki ko gledamo letno, ampak ko bomo pogledali pa dolgoročno, 
bodo pa ti koraki prinesli kar velike prihranke.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Prav pri teh prihrankih sem vas želela vprašati. Kolikšen 
učinek pričakujete od teh prihrankov, ki bi jih prinesli zniževanje zaposlenih, zniževanje plač? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Zdaj letošnja, pa še nekaj moramo 
vedeti, da v bistvu tudi ta zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je bil sprejet lani, učinkuje še 
dve leti. Tako da v letošnjem letu bi skupaj z tem letošnjim dogovorom, ki je bil sklenjen, 
prihranek pomenil nekje tam okrog 240, 250 milijonov evrov, kar ni malo.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No še eno področje, kjer bi se mogoče dalo priti do 
kakšnih sredstev, je področje sive ekonomije. To je v zadnjem času zelo, recimo temu, 
popularna tema. Kako se vaša vlada s tem nekako spopada? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Bi bilo boljše, da bi se malo manj 
govorilo, pa kaj več naredilo. Najprej bomo okrepili, pa ne samo na davčni upravi, ampak 
inšpekcijske službe so v bistvu edini segment državne uprave, kjer bomo število zaposlenih, če 
ne povečevali, pa jaz mislim da na nekaterih segmentih celo povečevali, vsaj ohranjali in bomo 
vsa druga znižanja, ki se drugje dogajajo, prelili v te inšpektorate in davčno upravo. To je ena 
stvar. Druga stvar, katero uvajamo s 1.7. so, na nek način minister za finance jih imenuje, 
davčne blagajne light, kar pomeni ne še čisto prave davčne blagajne, ker je bilo kar nekaj 
odpora predvsem pri majhnih podjetnikih na ta račun, ampak nek informacijski sistem bomo 
uvedli, ki onemogoča brisanje računov. Tako da davčna uprava bo zdaj začela z akcijo 
seznanja vseh, da ne bodo potem preveč presenečeni. Kazni mislim da so, ali pa bodo kar 



 

visoke, tako da se ne bo splačalo tvegati. Predvsem pa pri sivi ekonomiji jaz mislim da bi morali 
ljudje, ki plačujemo storitve, se zavedati, da s tem ko plačamo davek, na drugi strani plačamo 
storitev, ki jo dobimo. Ali je to brezplačno šolstvo, ali so to določene socialne pravice. Skratka 
zavedati se je treba, da ko tebi nek obrtnik reče, in vem da se to dogaja, ali bo to z računom, ali 
bo brez računa, in če je brez računa je 20 procentov ceneje, na to on ne da nič popusta, če 
lahko grdo rečem, ampak gre vse na račun tega DDV-ja, oziroma davka. In jaz mislim, da bi 
tudi, ali pa predvsem ljudje morali to miselnost spremeniti. Skratka, da se navadimo vzeti račun, 
ko gremo na kavo, ko gremo v trgovino, ko gremo k frizerju in ta zavest bo lahko najbolj 
spremenila. Inšpektorjev nikoli ne bomo imeli toliko, da bi lahko celotno sivo ekonomijo pokrili, 
drugače pa smo na vladnem nivoju dogovorjeni, minister Židan, pa kot tisti ki vodi odbor za 
gospodarstvo, pelje neko koordinacijo, kjer bo, mislim da vsake 14 dni, bodo ministrstva 
poročala, kaj so že naredila na področju sive ekonomije in kaj tudi ocenjujejo, da bi bilo še 
potrebno narediti. Če je potrebna sprememba zakonodaje, je to to. Če je potrebno povečati 
število zaposlenih kje, je to to. Če so kakršnikoli drugi zapleti, skratka da se stvari rešujejo 
sproti. Se pa strinjam z vami, da je to res velik del problema. 
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No še ena tematika, ki je prav tako razburkala javnosti, 
ki bi ob svoji uvedbi konkretno spremenila nekako strukturno podobo Slovenije, pa je 
zmanjšanje števila občin. To je kar pogumen predlog, če lahko temu tako rečemo.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Pri nas občine obstajajo od zelo velikih, 
poglejmo glavno mesto, do zelo zelo majhnih. Dejstvo pa je, da vsaka občina mora določene 
stvari zagotoviti, izvajati določene službe, zato je bil naš predlog, da bi postavili neko fiksno 
mejo. To je 5000 prebivalcev, kot pogoj za to, da se lahko ljudje združijo v eno občino. Seveda 
bo to še stvar razprave, tudi javnega deljenja mnenj, in bomo videli kako in kaj. Ampak po naši 
oceni, ni prav velike prednosti, da so občine tako zelo razdrobljene. 210 občin na dva milijona 
prebivalcev. Tako se sliši res zelo veliko.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: No preden skleneva najin pogovor, naj vas vprašam še 
za vaše osebno mnenje. Kje so še neizkoriščeni potenciali Slovenije? Kje so možnosti, kje so 
priložnosti, da se Slovenija nekako uveljavi, da postane prepoznavna in da postane tudi 
uspešna država? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Direktor je prej na otvoritvi povedal, da tri 
stvari so potrebne za to, da smo uspešni. Ena je priložnost, druga je pogum in tretja je znanje. 
Priložnosti v Sloveniji vsekakor imamo skoraj neskončno. In tudi poguma in znanja nam ne 
manjka. Torej imamo vse možnosti, da uspemo. Turizem je panoga, ki je po mojem bistveno 
premalo, pa ne bom rekla razvita, uporabljena v Sloveniji. Skratka, tujci, ko se zdaj srečujem 
tudi s predsedniki, zadnjič je bila predsednica indijskega parlamenta, se ni mogla načuditi 
lepotam Slovenije. Skratka turizem je prav gotovo panoga, ki bi jo morali podpirati. Potem so 
prav gotovo v določenih, tudi se strinjam, bi morali najti gospodarske panoge, ki bi jih posebej 
podpirali. Se pravi, država, kar vsega povprek ne more posebej podpirati, ampak tri štiri tiste 
paradne discipline bi morali izbrati in bi država na nek način to tudi servisirala, oziroma 
suportirala. In jaz misli, da mladi, ki sem jih že prej omenila, so pa tako ali tako naš največji izziv 
za kratek rok in za prihodnost.  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: In z upanjem, da bomo znali izkoristiti vse te priložnosti, 
ki jih imamo se vam zahvaljujem za naš današnji pogovor. Predsednica vlade Alenka Bratušek 
hvala za pogovor in obisk v našem studiu.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala za vabilo in prijeten klepet .  
 
VODITELJICA KATARINA ZUPANČIČ: Vam spoštovani gledalci in drage gledalke pa hvala za 
pozornost in nasvidenje do prihodnjega tedna. 


