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JERNEJ VERBIČ (voditelj):  Premierka, Alenka Bratušek, dobrodošli na Valu 202. 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Lep pozdrav. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Kdo bo torej naslednji, ki bo prispeval k reševanju krize? Finančni 
minister je pred dnevi dejal, da bi to morda lahko bili upokojenci, včeraj pa je predsednik 
DeSUS-a, Erjavec, javnosti sporočil, da po vaših zagotovilih pokojnin letos ne boste nižali? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Mi smo ukrepe za letošnje leto pripravili in 
uskladili s sindikati javnega sektorja, tako da dodatni rezi v pravice v letošnjem letu na nobenem 
segmentu niso predvideni. Seveda pa je potrebno za to, da ne bo potrebno uvajati kriznega 
davka, kar ni naša želja, na drugi strani poiskat ukrepe na odhodkovni strani. In minister za 
finance, ko je govoril o tem, da se pokojnine nominalno še niso zniževale, kar je res. Strinjam 
se, da so upokojenci so prispevali s tem, ko se pokojnine niso varolizirale v skladu s formulo, 
ampak nominalno se pa niso zniževale. Za razliko od plač v javnem sektorju, ki pa so se 
zniževale in to je treba jasno povedat. Ampak o vsem tem se bomo pogovarjali v prihodnosti. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Torej za drugo leto obstaja možnost, da bi jih vendarle znižali? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Ne bi želela špekulirat, ker bomo tako, kot 
smo za letošnje leto, tudi za drugo leto naredili nabor ukrepov. In tako kot letos nisem želela 
vsakega posamičnega ukrepa komentirat, dokler se nismo dogovorili, tudi tukaj ne bom. Vse, 
kar bomo na odhodkih pripravili, je v bistvu zamenjava za to, da ne bomo uvajali kriznega davka 
in to smo jasno povedali in tudi v teh dokumentih zapisali. Če pa se ne bomo uspeli dogovorit, 
ampak jaz verjamem, da se bomo, pa na žalost pride na vrsto krizni davek.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : 562 evrov na osebo je nekako izračunani minimum, nekaj let je že 
enak, da se ljudje prebijejo skozi mesec. Dejstvo je, da je 60 evrov osnova za socialno pomoč, 
ki jo je država doslej nekajkrat s kar nekaj mahinacijami znižala do te številke. Je torej 300 
evrov nižja od minimuma za preživetje. Že zdaj je na pragu revščine ali pod njim skoraj 400 000 
ljudi. Ampak jasno pa je, da gre prav vsak evro od teh, ki jih zaslužijo ti z najnižjimi dohodki, v 
potrošnjo. Kako boste pa reševali ta problem, ki se evidentno povečuje? Kako boste ljudem dali 
večji zaslužek, da boste torej več potrošili? Ima vlada tukaj kakšne konkretne načrte, javna dela 
oz. nekaj v tem smislu? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Vlada ljudem ne more dati večjega zaslužka, 
to je dejstvo. Gospodarstvo je tisto, ki lahko, če bo dobro funkcioniralo in če bomo uspel 



 

zagotoviti ali pa narediti preobrat, skratka ustaviti padanje, ki je res gromozansko tudi v teh 
prvih treh mesecih, kar je bilo uvodoma povedano. Gospodarstvo je tisto, ki bo lahko bolje 
plačevalo delavce, če bomo mi ustvarili pogoje za to, da bodo nova delovna mesta itn.. Država 
je na nek način, glede na to, da smo socialna in solidarna država, dolžna poskrbet za tiste, ki na 
noben način ne morejo tako ali drugače poskrbet zase. In tukaj tudi sama vztrajam, da je naša 
naloga in dolžnost države in tudi tistih, ki imamo nekaj več, da s solidarnostjo poskrbimo za 
tiste, ki ne morejo ali pa ne znajo poskrbet zase. Seveda je pa treba pri teh socialnih prejemkih, 
tudi v najnižji kategorijah, zagotoviti, da ne prihaja do zlorab. Veliko ljudi mi omenja, da pozna 
sosede, znance itn., ki v bistvu imajo dobre avtomobile, lepa stanovanja ali pa celo hiše in 
dobivajo to tudi najnižjo pomoč. To so stvari, ki jih moramo v naši družbi popravit. Tisti, ki nekaj 
dobivajo neupravičeno, tega ne smejo dobivat. Absolutno pa moramo poskrbet za te najbolj 
šibke v družbi. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ampak vendarle razmišljate morda, da bi ljudje v zameno za to, 
kar dobijo, nekaj vrnili v obliki kakršnihkoli del. Vendarle pomanjkanje dela je, to seveda vpliva 
na psihološko stanje ljudi, poveča pritisk na državno blagajno in povečuje minus stanje.  
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Se strinjam,z ministrico Anjo Kopač smo že 
govorili o tem, da bi en del ljudi od teh, ki so zdaj brezposelni, preusmerili v javna dela in 
delamo na tem. Tako da upam, da bomo v zelo kratkem času uspeli ta program preusmerit, da 
bo več v javnih delih in manj v brezposelnih, še posebej s poudarkom na dveh najbolj ranljivih 
skupinah, to so starejši in mladi. Res je, ko govorimo o brezposelnih, vse prevečkrat govorimo 
samo o številkah, vse prevečkrat govorimo o rasti brezposelnih kot o nekem dejstvu oz. res o 
številkah, ne zavedamo pa se, da so za temi številkami usode ljudi, ki so prizadeti, ki bi radi 
delali, dela ne dobijo in da je tudi to, da si na nek način, prvič, da to dobiš od države, ni 
najboljše za človeka in za njegov ponos, da moraš pa še it na Rdeč križ, na Karitas, po 
kakršnokoli drugo pomoč, je pa res zelo, zelo žalostno. Verjamem, da ljudi to, ne samo žalosti, 
ampak si težko predstavljajo, da je v državi kot je Slovenija, to sploh mogoče.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): :: Smo Bruslju res obljubili, da ne bomo zviševali socialnih 
transferjev? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade: Mi smo naredili neke projekcije in v teh 
projekcijah ni predvidenega usklajevanja določenih kategorij odhodkov, med njimi tudi teh 
socialnih transferjev. Ampak to moramo vedeti, da so v tem od porodniških do številnih drugih 
stvari, niso to sredstva samo za tiste najbolj šibke.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Višji DDV jer še en ukrep za stabilizacijo javnih financ. 
Poudarjate, da je še najmanj obremenilen za izvoznike, ki nas nekako kot državo še držijo nad 
gladino. GZS pa je ob zadnjih informacijah, da bodo trgovske družbe za obdobje vsaj treh 
mesecev celotno breme tega višjega DDV prevalile na dobavitelje in distributerje, opozorila 
trgovce, da si sami pravzaprav kopljejo jamo, da znižujejo kupno moč svojih kupcev. Izračunali 
so, da bi to lahko pomenilo najmanj 4,5 milijonski izpad prihodka še v živilski industriji in 
posledično izpad iz naslova višjega DDV-ja. Kako boste to reševali oz., kaj sporočate 
trgovcem? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Zavedam se, da dvigovanja davkov nihče ne 
more pozdravit. Mi smo vseskozi, tudi ko smo bili v opoziciji, poudarjali, da se konsolidacije 
javnih financ ne da narediti samo na eni strani, torej samo na odhodkih. Razen, če se 
odpovemo socialni državi, brezplačnemu šolstvu, brezplačnemu zdravstvu, česar pa ne 
zagovarjam. Po drugi strani, ko smo gledali, kateri davek bi bilo najmanj slabo, to skoz 
poudarjam, najmanj slabo dvigniti, smo pač prišli do tega, da je to DDV, tudi zaradi tega, ker ne 
prizadene izvoznikov, ki so res gonilna sila našega gospodarstva. Zadnjič, ko sem bila na 
Trgovinski zbornici, sem na nek način apelirala in prosila trgovce, da ne bi dvigovali DDV oz., 



 

da ne bi to vkalkulirali v cene, še posebej tega nižjega, ko gre res za te osnovne življenjske 
artikle. Na nek način očitno prihaja do, upam, dogovora, ne izsiljevanja, med vsemi akterji v tej 
zgodbi in jaz verjamem, da je to treba rešit tako, da ne bo prizadet samo nekdo v tej verigi, 
ampak nekdo tudi dva, tako trgovec kot dobavitelj. Ampak to je odnos med njimi, tukaj država 
na nek način nima pravice poseganja.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ko smo že pri višjem DDV-ju, vprašanje poslušalca je tukaj 
vendarle na mestu. Kdaj boste obdavčili cerkev? Pravi, da tudi še ni nič prispevala k reševanju 
krize. 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : O tem, da bi uvedli kakršenkoli cerkveni 
davek, zaenkrat ne razmišljamo. Bomo pa npr. ob uvedbi davka na nepremičnine obdavčili tudi 
nepremičnine, ki so v lasti cerkve in cerkev ne bo izjema. Ne razmišljamo pa v tem trenutku o 
t.i. cerkvenem davku. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ste pa včeraj koalicijski predsedniki sporočili, da bo država odslej 
predvsem bolj učinkovito pobirala davke. To tudi poslušamo že dolgo in se o tem še o tem še 
bolj sprašujemo po javni objavi davčnih neplačnikov, kako boste torej to storili? Če ste lahko čim 
bolj konkretni, prosim. Dobivamo končno davčne blagajne? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Ja, tako bom začela. Najprej tole, delo na 
črno. Zakon bi lahko v bistvu začel veljati že dve leti nazaj, pa vemo, kakšno usodo je doživel, 
tako da bomo s, ni nujno, popolnoma enakim zakonom, ampak bomo šli v proceduro še enkrat, 
ampak sam zakon, vemo, da ne bo stvari uredil. Dogovorjeni smo, da  inšpekcijske službe so 
tiste službe, ki ne bodo trpele zniževanja števila zaposlenih oz. jih bomo kadrovsko še krepili. 
Davčne blagajne, na nek način v prvi vrsti uvajamo neko lažjo, cenejšo varianto. Davčna uprava 
bo prav zdaj začela tudi z akcijo, da bo seznanila podjetnike in tudi tiste, ki delajo mimo tega, 
kakšne bodo sankcije, kaj lahko pričakujejo. Inšpekcijski nadzor bo okrepljen. Če še to ne bo 
dovolj, sem pa prepričana, da bomo šli v popolno uvedbo davčnih blagajn, ki je v prvi fazi res 
nekoliko draga, ampak če ne bomo znali na drug način zavest, da je treba plačevat davke, ker 
konec koncev davke plačujemo zato, da na drugi strani od države tudi nekaj dobimo, ampak 
tega se moramo tudi ljudje zavedat. Ko gremo na kavo, da vzamemo račun. Ko gremo k frizerju, 
da vzamemo račun. Ker s tem v bistvu na drugi strani tudi sami sebi zagotovimo brezplačne 
šole, porodniška nadomestila, nadomestila za brezposelne itn.. Ta zavest pri ljudeh se tudi 
mora okrepit in da v bistvu tudi ljudje vedo, če nekaj plačajo brez DDV-ja, v bistvu temu 
podjetniku niso plačali nič ceneje, so pa državi dali nekaj manj, pa bodo zato na drugi strani od 
države tudi nekaj manj dobili. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ampak za to boste seveda morali učinkovito nadzorovati. Če sem 
vas prav razumel, torej davčni upravi, pa tudi nekaterim ostalim inšpekcijskim službam, 
obljubljate, da jim boste namenili več denarja za kadre, za ljudi, ki bodo odšli na teren? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Prav zdaj se ukvarjamo z neko politiko 
zaposlovanja v javni upravi in moja obljuba je, da se inšpekcijske službe ne bodo zmanjševale, 
v določenih segmentih pa celo se bodo lahko povečevale. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): . Bodo tu dobili priložnost mladi z izobrazbo ali boste samo 
prerazporejali kadre, ki jih je drugje preveč? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Zdaj, ko se odpira južna meja, bomo seveda 
te carinike, ki so zaposleni na južni meji, porabili na drugih segmentih, drugače pa bi si sama 
želela tudi zaposlovanja mladih. Čeprav pri inšpektorjih je treba vedet, da vseeno nekaj izkušenj 
za to, da lahko dobro in učinkovito opravljaš svoje delo, pa vseeno rabiš. 



 

JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Še ena zaveza, ki smo jo slišali včeraj. Država bo doslej bolj 
učinkovito izvajala javna naročila. Kako konkretno? Že nekdanji predsednik SLS-a, minister 
Žerjav, je mahal s podatki, kako javni zavodi in ostale institucije proti koncu leta skokovito 
povečajo izdatke z najrazličnejšimi nakupi in naročili, ker pač imajo občutek, da morajo porabiti. 
Je to eden od ukrepov ali boste šli v bolj transparentne postopke, centralizirane in kdaj 
predvsem? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Ni nujno, da je vsaka centralizacija 
postopkov, če je prevelika, dobra. Lahko pomeni zelo monopolne rešitve, kar tudi ne 
zagovarjamo. Pa tudi to, da se ob koncu leta povečajo odhodki, ni nujno povezano z brez-
glavim zapravljanjem, če lahko to rečem, ker določeni postopki čez leto tečejo in se pač takrat 
zaključijo. Ugotavljamo, ali bi bilo treba v določenih segmentih spremenit tudi zakon o javnem 
naročanju, ki, roko na srce, smo ga spreminjali že prevečkrat, pa očitno vedno ne v najbolj pravi 
smeri. Mogoče bi pa bilo prav, da bi na nek način na koncu, ko dobimo nabor treh ustreznih 
ponudnikov za razne storitve oz. blago, še vedno izvedli nek način pogajanj, skratka da ni že 
tista cena, ki jo oni napišejo, končna, ampak gremo še s tremi najcenejšimi v pogajanja. Tako 
da je na tem segmentu res nekaj manevrskega prostora. Osebno mislim, da tukaj ne govorimo 
o nekih velikih stomilijonskih ali pa milijardnih zneskih, ampak država, ne samo država, tudi 
občine, javni zavodi so dolžni z denarjem, ki ga imajo, opravljat racionalno in če je to ena izmed 
poti, sem jaz to pripravljena podpirat in podpret.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : In ker sva ravno pri občinah, verjetno najtrši oreh, ki pa se ga, kot 
zaenkrat kaže, vseeno lotevate, je zmanjšanje števila občin. Te pa so drage in to vemo. Boste 
pri tem res vztrajali? Župani vam sporočajo, da pustite občine pri miru, pritrjuje jim celo 
predsednik države, ki pravi, da je to preveč občutljiva tema, da bi jo odpirali v tako občutljivih 
časih. 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Veliko tem je občutljivih v teh časih, konec 
koncev so tudi pokojnine zelo občutljiva tema ali pa socialni transferji, o katerih sva prej 
govorila, so mogoče še bolj občutljiva tema. Dejstvo je, da ta meja, o kateri zdaj govorimo, to je 
5000 prebivalcev na občino, v bistvu v zakonu že obstaja in so se vedno našle neke izjeme, ki 
dopuščajo zdaj celo občine, ki imajo 500 ali celo manj prebivalcev. Seveda se bomo mi skupaj s 
skupnostjo in z združenjem občin pogovarjali, videli, kako in kaj, ampak zaenkrat smo tukaj kar 
enotni, da bi bilo prav, da se na tem delu in na tem področju nekaj naredi oz. spremeni.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Se o tem pogovarjate tudi z opozicijo? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Do zdaj se še nismo, verjetno se pa bomo, 
saj smo se o razno raznih ukrepih pogovarjali z opozicijo in jaz nimam posebnega problema oz. 
si sodelovanja na drugi strani celo želim.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ampak, konkretnih številk, koliko občin bi imeli, pa katere bi 
morale oditi oz. bi jih ukinili, pa nimate? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : V bistvu ne bi šlo za ukinjanje, ampak bi šlo 
za združevanje občin, kjer bi območje, ki bi nastalo, glede na število prebivalcev, nekako bi se 
tam ljudje tam lahko sami odločili, kako in kaj. Ampak, če vzamemo kriterij 5000 prebivalcev, to 
pomeni približno polovica, se pravi, iz 210 bi šli približno na 100 ali 110 občin.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Še vedno bolj ali manj v tej državi govorimo le o rezih, o 
varčevanju. Sami ste temu v opoziciji ostro nasprotovali, nasprotovali ste tudi, kot ste dejali, 
razprodaji državnega premoženja, kolikor ga še imamo, zdaj pa pravite, da ga ne boste 
razprodajali, ampak da ga boste prodajali. Petnajst podjetij se je zaenkrat znašlo na tem 



 

seznamu, ki ste ga dali v javnost in glede na koalicijske napovedi, ni nujno, da boste prodali 
vse. Mene pa bolj zanima, kdo bo prodajal oz., koliko bo posrednikov? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Prvič, postopek mora bit absolutno 
popolnoma transparenten. Mislim, da bomo morali poiskati tujega izvajalca teh prodaj, seveda 
gre od manjših do večjih in temu primerno bodo izvedeni tudi postopki, ampak pri vsaki prodaji 
mora bit popolna transparentnost in nobenega dvoma o tem, da bo vse speljano tako kot je 
treba. Mislim, je pa to bolj vprašanje za ministra za finance, da bomo poiskali tuje hiše, ki so to 
že delale kje v tujini. Posebej bi pa želela še enkrat poudarit, da ne bo šlo za razprodajo, ampak 
bomo poiskali strateške partnerje, ki bodo zagotovili podjetju razvoj, ne da ga bodo kupili za to, 
da ga kot konkurenco zapirajo. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Torej vnesli boste klavzule v pogodbi in jih potem uveljavljali. 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Tako.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Pa se ne bojite, da bo to šlo samo mimo, kot je šlo že kdaj? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Bom povedala na primeru Peka. Strateški 
partner in tudi primerna kupnina, skratka ne bomo razprodajali. Mi si bomo postavili nek okvir, ki 
ga bomo seveda naredili skupaj s strokovnjaki, kako in kaj, in pod te stvari, če ne bo ponudbe, 
ne bomo šli. Nismo še kot država tako na koncu, da bi se se morali razprodajat. Če povem za 
primer Peka, kjer je bil v bistvu postopek prodaje praktično zaključen, preden je nova vlada 
sploh nastopila svoje delo. Ko smo to stvar vzeli v roke, smo ugotovili, da so tukaj zavarovanja 
za točno to, kar sem prej govorila, zato da bo Peko ohranil toliko in toliko delovnih mest in 
nadaljeval s proizvodnjo in ohranjal delo. Ker so ta zavarovanja tako slaba oz. vredna praktično 
nič, smo šli v pogajanja, da je treba ta zavarovanja dopolniti, sicer tega ne bomo prodali in v 
bistvu je kupec najprej to zagotovil. Potem, ko je pa moral dobit od bank podporo, pa je odstopil 
od posla. Ampak to ponovno samo kaže, da smo imeli še kako prav, ko smo vztrajali pri teh 
dodatnih zavarovanjih, ker v nasprotnem primeru bi bil Peko prodan, nepremičnine po bivši 
državi Jugoslaviji razprodane, od Peka in proizvodnje pa v bistvu ne bi imeli nič in mi kot država 
ne bi mogli tega dobit nazaj nikakor. Zdaj smo si pa s klavzulo zagotovili, da v kolikor ne bo 
spoštoval vsega, kar je povedal, dobimo Peko nazaj praktično zastonj oz. za en evro.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Kot piše novinarski kolega iz Dnevnika, Evropska komisija je z 
zadnjimi priporočili napši državi v kali zatrla vse zametke avtonomne ekonomske politike. Pri 
fiskalni konsolidaciji jo je z dvigom davščin preusmerjala k večjemu krčenju odhodkov, v Bruslju 
so kar sami prevzeli operativni nadzor nad projektom sanacije bank in naši vladi močno omejili 
manevrski prostor pri načrtih za reševanje konkretnih podjetij, še ugotavlja. Lahko ugovarjate s 
kakšnim konkretnim podatkom, poleg Cimosa? Torej, kaj je še v načrtu vlade, da bo konkretno 
storila v slovenskemu gospodarstvu pri konkretnih podjetjih? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Najprej bom ugovarjala temu, da smo izgubili 
suverenost. Ker to, kar smo si zagotovili, je točno to, da še vedno sami držimo roko nad tem, 
kar delamo. To je prva stvar. Druga stvar. V bistvu sem povedala, da naslednji trije naši koraki 
ali pa tri točke, katerim smo se zavezali, so mladi, pomoč mladim, zaposlovanje mladih. Drugič, 
gospodarstvo in zagon gospodarstva in tretjič, pravna in pravična država. Če greva na 
gospodarstvo. V okviru SID Banke bomo okrepili sheme, tudi finančno okrepili sheme in to bo 
vidno iz rebalansa, ki se že izvajajo, gre pa za pomoč predvsem malim in srednjim podjetjem in 
vpeljali tudi nekaj novih. Podjetjem bomo zagotovili tudi ta likvidnostni denar za poslovanje in to 
v zelo, zelo kratkem času. To je ta del, ki se nanaša na gospodarstvo. Za mlade se 
pogovarjamo, da bi podjetja, ki bodo zaposlovali mlade, v enem segmentu, v določenem 
obdobju oprostili plačevanja prispevkov, tu se dva zakona že pripravljata. In kot se pogovarjam 
z gospodarstveniki, bi to bil kar velik korak in spodbuda za to, da zaposlujemo mlade. Ko 



 

govorimo pa o pravni in pravični državi, pa mislim, da moramo skupaj s pravosodjem, kljub 
temu, da se vsi zavedamo ločenosti vej oblasti, stopit skupaj, povedat, kaj oni potrebujejo, da 
lahko stvari obrnemo na bolje. Se pa zavedamo, tako oni kot mi, da je treba določene stvari v 
sodstvu spremeniti.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Še bova malo pri gospodarstvu in teh večjih projektih ostala. Bo 
imela Slovenija v prihodnje svojega velikega gradbinca ali ne? Vedno se v pogovorih s kolegi 
novinarji dotikate tudi sami tega vprašanja, da smo Primorje izgubili nekoliko po nepotrebnem, 
ampak, kaj bo vaša vlada na tem področju storila? To je pomembno, kdo bo gradil, pač vse, kar 
bomo lahko gradili. 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Se strinjam in samo zaradi tega, čeprav sem 
bila deležna tudi kakih kritik, da nismo več v socializmu, kjer bi država na tak način posegala v 
ekonomijo, mislim, da je prav, da bi imeli enega velikega gradbinca. Tudi, če bi v prvi fazi bil v 
lasti države, ampak zaveza že danes mora bit, da ko bo ta kriza mimo in ko bo on lahko preživel 
na trgu, ga takoj prodamo. Ne vem, ali lahko na nek način obudimo Primorje oz. ohranimo vsaj 
blagovno znamko Primorja, ker so s tem povezane reference in marsikaj, kar je potrebno, da se 
gradbinci lahko prijavljajo na razpis, ampak o tem se pogovarjamo. Strinjam pa se, da ne bi bilo 
treba, sploh tega zadnjega, ne bi bilo treba dat v stečaj. Država bi lahko pomagala in to ne na 
način... 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : ...in kdaj bi to bilo? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Smo v dogovorih, tako da, če bomo ugotovili, 
da se da, zelo hitro.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj):   Prioriteta države pa je, kot ste že večkrat omenili, še naprej 
sanacija bančnega sektorja. Družba za upravljanje terjatev bank, bolj jo poznamo pod imenom 
Slaba banka, naj bi ta mesec zares začela z delom, državne banke so menda pripravljene, 
seznami slabih terjatev tudi. Bodo torej junija res stekli prvi postopki? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Zelo smo pospešili delo, od kar smo prišli, na 
točno tem segmentu, ker je to, po naši oceni, ključen projekt, da bomo pomagali gospodarstvu, 
ne bankam. S sanacijo bank bomo in moramo pomagat gospodarstvu in naš cilj je še vedno, če 
ne konec junija, pa zelo, zelo v začetku julija, da bi prvi paket iz prve naše največje banke bil na 
tej družbi, ki ji res slabo rečemo - Slaba banka.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj):   Čisto na kratko. Kako bi to recimo konkretno občutili navadni, če 
se tako izrazim, državljani? Se lahko recimo nadejajo, da bodo nepremičninske naložbe zaradi 
tega naprodaj po bolj realnih cenah, da bodo torej cene nepremičnin končno take, kot bi morale 
biti že deset let, če ne še več? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : En velik paket tega prenosa bodo prav 
gotovo tudi stanovanja, ki jih imajo banke zasežene. Upam, da bo to pripomoglo k realnem 
stanju na trgu nepremičnin.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Pa bodo to lahko kupovali tudi državljani ali samo spet neki 
posvečeni, ki bodo nazaj prinesli denar, ko se vrnejo? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Seveda državljani, ker je teh stanovanj več 
tisoč. Jaz samo upam, da bodo državljani ali pa predvsem mladi, se pogovarjamo, da tukaj tudi 
naredimo neko shemo še posebej za mlade družine, da bojo to imele interes za nakup teh 
stanovanj.  



 

JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Sami ste zdaj že nekaj časa v vladnem kabinetu, ste še vedno 
projektna koalicija? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Ja, mislim, da ker smo projektna koalicija in 
zaenkrat nimamo posebnih problemov pri sodelovanju znotraj koalicije in se vse lahko zelo, zelo 
lepo dogovorimo.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Ste redno na zvezi s predsednikom države Borutom Pahorjem? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Ne vem kaj mislite kot redno, ampak sva na 
zvezi. Včeraj konkretno sva nazadnje govorila. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Sta uspela? Nekaj nesoglasij se je kazalo v nekaterih točkah, jih 
uspeta sproti dogovarjati in reševati? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Če on v določenih stvareh ima svoje mnenje 
in misli drugače od mene, temu še ne bom rekla, da so to nesoglasja. Mislim, da imava zelo 
dober in konstruktiven odnos.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Kaj pa s predsednikom največje opozicijske stranke, Janezom 
Janšo, sta na zvezi, se pogovarjata o skupnih točkah, projektih? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Zadnjič je bil sestanek, kjer smo reševali 
fiskalno pravilo in referendum in jaz mislim, da bom ob prvi priliki, ko bomo imeli naslednji paket 
ukrepov pripravljen, spet sklicala predsednike vseh strank in bomo skupaj skušal ugotovit, kaj je 
dobro za to državo.  
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Menite, da je med političnimi strankami zdaj vendarle več 
usklajenosti, sloge, kot jo je bilo kakšno leto nazaj ali dve? 
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Upam in si želim, da ja. Upam da nisem 
prevelika optimistka pri tem, vsi skupaj pa se moramo zavedat, da je res zadnji čas, ko je treba 
stopit skupaj zato, da bo Sloveniji, ne vsaki posamični stranki, ampak Sloveniji in ljudem bolje. 
 
JERNEJ VERBIČ (voditelj): : Tudi mi upamo tako. Hvala lepa za vaše odgovore.  
 
mag. ALENKA BRATUŠEK, predsednica vlade : Hvala tudi vam. 
 


