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Bratuškova: Obljubljam vam, da je konec s politiko delitev
Vir / Avtor: Peter Jenko
27. februar 2013 (nazadnje spremenjeno: 10:11 5. marec 2013)

Poslanci so s 55 glasovi za in 33 proti izglasovali konstruktivno nezaupnico
vladi Janeza Janše in za mandatarko izvolili vodjo PS Alenko Bratušek.
Podporo so ji pred tajnim glasovanjem napovedali v PS, SD, DL, DeSUS in
večina v SLS, odrekli pa v SDS in NSi. Bratuškova je prisegla kot prva
mandatarka za sestavo nove vlade v zgodovini Slovenije.
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Nova mandatarka Alenka Bratušek je po izvolitvi dejala, da je danes za Slovenijo prelomen dan.
Obljubila je, da je konec s politiko delitev, zaničevanja, žalitev in strahu. Izrazila je upanje, da v to
novo zgodbo koalicijski partnerji niso šli s figo v žepu. Delala bo odgovorno, povezovalno in
preudarno, kot v vseh dosedanjih službah, je dodala.
"Pred mano in nami so težke naloge, verjamem pa, da bo za mano in nami boljša Slovenija," je
poudarila Bratuškova, ki ji je kot prvi po prisegi v DZ čestital dosedanji premier Janez Janša.
Dodala je, da so časi za politična preigravanja preresni ter da bodo v dobro Sloveniji vsi morali
stopiti korak nazaj. Verjame sicer, da bodo z dobro mero odgovornosti to tudi dosegli.
Kot je povedala, morda res ni "star politični maček". "Morda sem politično naivna, a tega ne vidim
kot svojo pomanjkljivost, temveč kot prednost, da imajo koalicijski partnerji za sogovornika osebo,
ki z njimi ne bo preigravala in jih izigravala," je povedala.
Na vprašanje, ali se ji zdi Zoran Janković pošten politik, ni odgovorila konkretno. Dejala je le, da je
PS svoje mnenje o tem povedala. Janković pravi, da bo dokazal, da to, kar mu očitajo ne drži, je
dejala Bratuškova. Če pa Janković ne bi naredil tega, kar je, torej ponudil bianco odstopne izjave z
mesta predsednika PS, "danes ne bi stala pred vami", je dodala Bratuškova.
Odgovorila je tudi na vprašanje, ali bo njena vlada dvignila DDV. Konsolidacija javnih financ na
nekoliko drugačen način je po njenih besedah ena izmed prioritet, o katerih se bo treba s
koalicijskimi partnerji dogovoriti. "Če bomo znali to vrečo zavezati brez dviga davkov, bom tega
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najbolj vesela," je povedala. A kot pravi, ima politika varčevanja in zgolj zategovanja bistveno
slabši učinek, kot bi ga imela kombinacija zniževanja odhodkov in morda tudi začasnega dviga
katerega davka.
Pogovore o sestavi nove vlade sicer začenja v četrtek. Časovnega roka za pogovore Bratuškova
ne postavlja, prav tako ne natančnega števila ministrstev.
Slovenijo lahko skupaj popeljemo na mesto, kamor si želi
V nagovoru po prisegi se je zahvalila za zaupanje, kar razume kot potrditev, da "lahko Slovenijo
skupaj popeljemo na mesto, kamor si želi". "Moja roka bo odprta za sodleovanje, to si želijo tudi
naši ljudje," je dejala.
Razpad vlade Janeza Janše je sprožila objava poročila Komisije za preprečevanje korupcije, ki
ugotavlja kršitve protikorupcijske zakonodaje pri premieru Janši. Ta je v današnjem nagovoru
vnovič zavrnil vse očitke protikorupcijske komisije. Bratuškova pa je dejala, da bo njena prva
prioriteta Slovenijo varno pripeljati do volitev. Med cilji vlade je izpostavila normalizacijo razmer in
prekinitev z vzdušjem strahu v državi. Zagotovila je, da "v Sloveniji ne bo grškega scenarija".
Bratuškova je večino dobila zato, ker želijo stranke bodisi presekati politično krizo bodisi ustaviti
"škodljivo" ravnanje Janševe vlade, po mnenju tretjih pa je to edina pot do predčasnih volitev.
Podporo so ji odrekli v SDS in NSi, strankah, ki sta še ostali v Janševi vladi. Janša je bil z
izglasovano nezaupnico razrešen z mesta predsednika vlade. Vlada pa bo tekoče posle opravljala
do imenovanja nove vlade.
Pogajanja za oblikovanje nove vlade se bodo začela že v četrtek. Bratuškova mora listo ministrov
predložiti v 15 dneh. V nasprotnem primeru ji lahko DZ določi rok, v katerem mora tak predlog
predložiti. Če tudi po izteku tega roka premier ne predloži predloga za imenovanje članov vlade, pa
DZ ugotovi, da je premieru prenehala funkcija.
Janša po izglasovanju Bratuškove za mandatarko zelo razočaran
Dosedanji premier Janez Janša je po izglasovanju konstruktivne nezaupnice njegovi vladi ob
odhodu iz dvorane na vprašanje novinarjev, ali je razočaran, odgovoril: "Zelo, zelo." Z izglasovano
nezaupnico Janševi vladi je mandatarka za sestavo nove vlade postala začasna vodja PS Alenka
Bratušek.
Janša je sicer v svoji razpravi na današnji izredni seji zavrnil očitke iz poročila protikorupcijske
komisije, bodočo koalicijo pa je tudi pozval, naj predstavi svoj program.
Poslanci so nezaupnico Janševi vladi podprli s 55 glasovi za in 33 proti. Podporo nezaupnici so
pred tajnim glasovanjem napovedali v PS, SD, DL, DeSUS in večina v SLS, odrekli pa v SDS in
NSi. Bratuškova je prisegla kot prva mandatarka za sestavo nove vlade v zgodovini Slovenije.
Ob koncu razprave o nezaupnici Janša in Bratuškova o programu nove vlade
V sklepnem delu razprave sta se poleg nekaterih poslancev znova oglasila tudi premier Janez
Janša in kandidatka za mandatarko Alenka Bratušek. Janša je dejal, da še vedno čaka na
predstavitev koncepta nove vlade. Bratuškova je odvrnila, da bo natančen program predstavila,
ko se bo o njem odločila nova koalicija.
Kot je dejal Janša, so upali, da bodo danes slišali alternativen program ali koncept, ki bi ga
potencialna nova koalicija morala predstaviti. Namesto tega pa so po njegovih besedah
poslušali v glavnem kritiko sedanje vlade. Pozval jih je, naj pojasnijo, za koliko se bo povečala
javna poraba, ali bo nova koalicija dvignila DDV, kako bo poseženo v prihodkovno stran
proračuna in kateri davki se bodo dvignili. Prav tako jih sprašuje, ali bo Slovenija morala v času
mandata nove vlade zaprositi za mednarodno finančno pomoč, kako se bo reševalo stanje v
bančnem sistemu in kaj se bo zgodilo z zlatim fiskalnim pravilom. "Kdaj bomo slišali kaj od tega,
kar bi morali danes slišati?" je vprašal Janša.
Bratuškova pa je Janši odgovorila, da se danes pogovarjajo o konstruktivni nezaupnici Janševi
vladi in ne nezaupnici vladi Alenke Bratušek. Ob tem je spomnila, da je v svojem uvodnem
nastopu naštela več stvari, ki jih je treba narediti, a hkrati povedala, da bo natančen program
predstavila, ko bo predstavljala novo vladno ekipo. Danes namreč lahko predstavi samo svoj
program oz. program svoje stranke, želi pa predstaviti skupni program nove koalicije, je dejala.
Ob tem je med drugim dodala, da je Janšev gospodarski program enega leta državo pripeljal do
padca gospodarske aktivnosti za dva odstotka. Bratuškova se je ob koncu vsem zahvalila za
konstruktivno razpravo in jim obljubila, "da je konec politike delitev, zaničevanja, žalitev in
strahu".
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Poslanci so sicer v zadnjem delu razprave pred glasovanjem o nezaupnici Janševi vladi
večinoma ponovili znana stališča poslanskih skupin. V sklepni razpravi so se sicer oglašali
večinoma poslanci SDS. Med drugim so opozorili, da je konstruktivna nezaupnica slaba za
državo in spomnili na slabo stanje v državi, ko je sedanja vlada prevzemala vodenje. Hkrati so
poudarili, da nova vlada nima nobenega programa. Jože Tanko (SDS) je denimo ocenil, da je
pred nami obris koalicije prestrašenih pred predčasnimi volitvami.
Zvonko Lah (SDS) je poudaril, da danes niso izvedeli nič o programu nove vlade. Morda pa
tega programa nova vlada sploh ne potrebuje, saj tudi iz današnjih razprav izhaja, da ni nujno,
da bo potrjena, je dejal. Edini razlog konstruktivne nezaupnice po njegovem mnenju je, da se
prekine delo te vlade.
"Vlade praktično ni več," pa je dejala poslanka PS Barbara Žgajner Tavš in dodala, da je
Sloveniji treba vrniti dostojanstvo.
Poslanka SD Majda Potrata pa meni, da je bila sedanja vlada zelo uspešna pri ustvarjanju
izrednih razmer. Spomnila je, da je Janša v mandatu vlade Boruta Pahorja govoril, da
pokojninska reforma lahko počaka do leta 2015, zdaj pa da je sprejeta reforma najvišji dosežek
njegove vlade.
Poslanka DL Katarina Hočevar pa je napovedala podporo konstruktivni nezaupnici, ob tem pa
je ponovila iste besede, kot jih je pri imenovanju Janše na funkcijo premiera pred letom dni:
"Moj glas ni bianco podpis prihajajoči vladi." Zato bo Hočevarjeva v prihodnje dala glas za tisto
vladno ekipo, ki bo nadaljevala odgovorno fiskalno politiko, in za katero bo nekdanji finančni
minister v Janševi vladi Janez Šušteršič iz vrst DL ocenil, da bi v njej lahko nadaljeval svoje
delo. "Če jo ne bo, pa pač glas za predčasne volitve," je dodala.
SLS pa po besedah poslanca SLS Romana Žvegliča ni tista, ki je zrušila Janševo vlado, je pa
res, da je danes tudi ne podpira. Če bi se SLS pogovarjala o sestavi nove vlade in bi bila del
nove koalicije, bi šla "ne samo iz dežja pod kap, ampak na še večjo ploho", je prepričan.
Poslanec NSi Janez Vasle pa meni, da je rušenje te vlade napaka. Bratuškove ne bo podprl
predvsem zato, ker je proti usmeritvi, ki jo skorajšnja mandatarka predstavlja.
Nepovezani poslanec Ivan Vogrin je dejal, da imajo danes v DZ že 11 ur "seanso, kako nekaj
zrušiti", v enem letu pa niso imeli niti peturne razprave "o tem, kako ustvariti karkoli, da bomo
lahko živeli". Po njegovih besedah je temeljno vprašanje, kaj bo Slovenija v prihodnosti lahko
delala in od česa bomo živeli, a na to ni odgovora.
Poslanci so sicer zaključili z razpravo in sejo nadaljujejo s tajnim glasovanjem o konstruktivni
nezaupnici Janševi vladi in s tem odločanjem o podpori Brautškovi za mandatarko.
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