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Voditeljica MAJA SODJA:  Evropska komisija je do Slovenije nestrpna. Različna sporočila, ki 
prihajajo iz Bruslja, begajo. Evropski veljaki nam vsak dan postrežejo s kakšno novo idejo, kako 
iz krize. To je le nekaj poslanskih odzivov na sinočnji bruseljski opomin, naj do oktobra izdelamo 
jasen načrt, kako še zmanjšati javnofinančni primanjkljaj, in na vnovično opozorilo, da nam časa 
zmanjkuje. Finančni minister Čufer je popoldne iz Bruslja sporočil, da novi ukrepi niso izključeni, 
njegova šefica Alenka Bratušek pa je le nekaj ur prej poslancem zatrdila: >>Dodatnih ukrepov 
ne bo, storili smo dovolj. Bruselj bomo prepričali.<< Nas torej čakajo novi davki ali ne? Bo vlada 
zarezala tudi v pokojnine? Bodo v javnem sektorju še odpuščali in kdaj bodo slabi krediti pristali 
v slabi banki, banke pa spet sposobne kreditirati? O tem smo se pozno popoldne v tem studiu 
pogovarjali s predsednico vlade Alenko Bratušek. Gospa Bratušek, sinoči novo opozorilo iz 
Bruslja, da se nam čas izteka in ob tem tudi opomin, da moramo imeti do oktobra jasno izdelan 
načrt, kako bomo javne finance spravili v red. Kako torej? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  To, da se nam čas izteka, je bilo 
povezano s sanacijo bank in verjetno se spomnite in tudi gledalke in gledalci, da sem sama 
večkrat opozorila na to, da se ta čas za sanacijo res izteka. Ampak na žalost smo mi vlado 
prevzeli pred tremi meseci in v teh treh mesecih naredili praktično nemogoče. Vse države, ki so 
sanirale bančni sistem na podoben oziroma enak način kot Slovenija, so za to potrebovale 
bistveno več. Naša Družba za upravljanje je pripravljena na prenos terjatev in v bistvu zdaj 
čakamo samo še na soglasje Bruslja. Na nek način... 
 
Voditeljica MAJA SODJA:  ...ko ste ravno... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  ...samo še to, se pa strinjam, da je 
mogoče s tem prenosom bolj pametno počakati kakšen mesec in da je takrat narejen tako, kot 
mora biti, da ne bomo vaje v januarju ali februarju naslednji mesec, naslednje leto ponavljali.  
 
Voditeljica MAJA SODJA: Ampak ko ste ravno začeli s tem prenosom slabih terjatev na slabo 
banko. Ta prvi paket, rekli ste, treba bo počakati očitno do konca poletja, ampak mi za ta prvi 
paket pravzaprav ne potrebujemo dovoljenja Evropske komisije. Zakaj torej čakamo njihovo 
zeleno luč? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Če bi se Nova Ljubljanska banka in 
Družba za upravljanje dogovorili, kaj je tržna cena, bi lahko prenos bil narejen po tej tržni ceni. 
Na žalost do soglasja, kaj je tržna cena, ni prišlo. In zato, ker gre za nevarnost, v kolikor bi bil 
prenos narejen pod tržno ceno, da gre za državno pomoč tej banki, bo tudi za to moral dati 
soglasje Bruselj. In to je stvar.  



 

Voditeljica MAJA SODJA:  Če bomo, če bomo zdaj do konca poletja čakali na ta prvi prenos, 
kaj pa potem z ostalimi. Kako se bo to zavleklo?  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Mislim, da potem bo lahko tudi večji 
paket, se pravi ta 700 in nekaj milijonski iz Nove Ljubljanske banke, prav tako narejen 
septembra. Mi smo si želeli, da bi ta manjši paket bil narejen prej kot nek testen paket, da 
vidimo, da vse funkcionira tako, kot je treba. Na žalost, kot rečeno, do tega soglasja o tržni ceni 
ni prišlo. Še vedno pa na banki gledamo, če obstaja kakršnakoli terjatev, ki bi jo lahko prenesli 
brez soglasja Bruslja oziroma Evropske komisije po tržni ceni. Skratka, tudi nad tem manjšim 
paketom še nismo obupali... 
 
Voditeljica MAJA SODJA:  ...in to takoj... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK  ...in to takrat, ko bomo se znali  
dogovoriti, kaj je tržna cena.  
 
Voditeljica MAJA SODJA:  Dobro, rekla sem že prej, dobili smo tudi opomin, do konca oktobra 
jasen načrt, kako javne finance spraviti v red. Gospa Bratušek, lahko danes z gotovostjo rečete, 
krizni davek ja ali ne?  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  To, da z gotovostjo rečem, krizni davek 
da ali ne, sem že večkrat povedala, da zdaj ne morem. Mi smo krizni davek kot alternativo 
varčevanju... 
 
Voditeljica MAJA SODJA: ... samo podvprašanje, če dovolite. Krizni davek še letos da ali ne? 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:   Jaz sem prepričana, da ne. To je 
odgovor na vaše konkretno vprašanje. Želela pa bi jasno povedati, da mi imamo zelo jasen 
načrt, kako znižati proračunski primanjkljaj in tudi Bruslju smo ga v programu stabilnosti že 
predstavili, dodali bomo nekaj pojasnil dodatnih in naš največji problem je ta, da smo na žalost 
vlado prevzeli šele pred tremi meseci. Ukrepi, ki smo jih predstavili, veljajo šele v bistvu od 
junija oziroma julija naprej in zato je javnofinančni učinek manjši, kot bi bil, če bi ti ukrepi veljali 
celo leto... 
 
Voditeljica MAJA SODJA:  ...celo leto, ne samo pol leta. To je jasno.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Na žalost. In če bi ti ukrepi veljali celo 
leto, ki smo jih mi pripravili, ki zdaj veljajo pol leta, bi bil proračunski primanjkljaj 0,7 procenta 
nižji, kot je danes, in bi absolutno izpolnili vse pogoje in kriterije, ki jih od nas zahteva Bruselj... 
Voditeljica MAJA SODJA:  ...dobro, ampak zdaj smo, kjer smo... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : ...in jaz verjamem... 
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  ...gospa Bratuškova... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  ...absolutno. In verjamem, da jih bomo 
prepričali... 
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  ...vi ste danes v parlamentu rekli, novi davki, novih ukrepov ne 
bo več, niso potrebni. Ampak to očitno z ministrom Čuferjem nista povsem usklajena. Iz Bruslja 
je namreč sporočil, da sprejeti ukrepi morda ne bodo dovolj in da bo v tem primeru treba še kje 
zarezati. Komu naj torej zdaj verjamemo? Vam, ko pravite, letos ne novih davkov, ali ministru 
Čuferju, ki pa le pravi: »Če bo treba... 
 



 

PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  Mene sprašujete o davkih, njega ste 
spraševali o ukrepih. To sta lahko dve različni stvari... 
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  ...no, ampak ko govorimo o ukrepih... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  ...to je prva stvar. In absolutno bodo 
ukrepi še potrebni. Zdaj je samo vprašanje časa. Mi tudi za naslednje leto pripravljamo in tudi 
deloma smo že predstavili ukrepe, deloma jih še bomo. In tudi ukrepi, če bi se letos uvajali novi, 
se pravi jeseni, septembra, oktobra, bi bil javnofinančni izplen v letošnjem letu majhen. Zato je 
moja ocena, da to, kar smo naredili v tem času za letošnje leto mora biti dovolj in jaz verjamem, 
da bodo tudi kolegi v Bruslju razumeli, da je javnofinančni napor v letošnjem letu, zato ker pač 
traja samo pol leta, toliko manjši. Ker pa ukrepi veljajo tudi naslednje leto, se pravi, bo 
javnofinančni napor v naslednjem letu toliko večji. In še nekaj je treba poudarit, tudi v lanskem 
letu je bil javnofinančni napor večji, kot ga od nas predvideva Bruselj. Da pa ne bodo gledalci 
mislili, da gre za ne vem kako velika razhajanja. Strukturni primanjkljaj, ki je izračunan po neki 
metodologiji, se znižuje v primerjavi z lanskim letom za 0,4 procenta, Bruselj od nas pričakuje 
0,7 procenta. Se pravi, govorimo o 0,3 procenta razlike. 
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  Nas pa seveda najbolj zanima, gospa Bratušek, kaj nas bo 
udarilo po žepu? Rekli ste, kriznega davka letos ne bo. Pokojnine - boste še pred novim letom 
zarezali vanje.  
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK : Zdaj pa že drugič ali pa tretjič povem, 
da v tem trenutku, da jaz mislim, da za letošnje leto ne bomo predlagali novih dodatnih ukrepov, 
ker so ti, ki so bili narejeni, veliko prispevali...  
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  ...tudi novih odpuščanj v javnem sektorju ne bo... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK:  ...k znižanju javnofinančnega 
primanjkljaja in tudi javni uslužbenci so kar velik del tega bremena... 
 
VODITELJICA MAJA SODJA:  ...bremena odnesli... 
 
PREDSEDNICA VLADE MAG. ALENKA BRATUŠEK  ...zniževanja primanjkljaja odnesli. 
 
 


