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PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Prav lep pozdrav vsem skupaj. Notranjska je danes 

počaščena nad takšnim zanimanjem medijev za dogajanje v regiji. Zvečer pričakujemo obširno 

poročanje in jutri velike naslove in teme o tem, kako ljudje tukaj na Notranjskem živijo, kakšni so 

njihovi problemi in kaj je bilo v tem času postorjeno zato, da bi bili manjši. Kot je bilo rečeno 

uvodoma, je to šesti obisk regije vlade v tem mandatu. V času, ko sem predsednik vlade, v 

prejšnjem in v tem mandatu, je to tretji obisk na Notranjskem, nazadnje je bila vlada tukaj leta 

2008. Včerajšnji in današnji obisk je tudi priložnost, da nekatere stvari primerjamo, mislim na 

čas pred slabimi petimi leti in tem, kakšno je stanje danes.  

Notranjska je ena najmanjših slovenskih regij, statističnih regij, je tudi najmanj poseljena, 

najmanjše število prebivalcev živi na kvadratni kilometer. Za regijo je značilna velika migracija, 

se pravi, veliko ljudi se vozi na delo drugam, ima pa regija podpovprečno brezposelnost, kljub 

časom gospodarske krize, ima v obdobju zadnjih let doseženih nekaj razvojnih premikov. V teku 

je reševanje nekaterih infrastrukturnih problemov, o katerih bosta več govorila moja kolega. 

regija ima kljub težavam še vedno zelo solidno osnovo za nadaljnji industrijski razvoj. To je 

regija, ki je zelo bogata z lesom, z lesnim bogastvom. Veliko vprašanj tekom tega obiska se je 

nanašalo na strategijo upravljanja z gozdovi in izkoriščanjem lesne mase, zato bomo izkoristili 

to tiskovno konferenco tudi za to, da bo minister Bogovič povedal nekaj stavkov o akcijskem 

načrtu, ki ga je vlada sprejela lani, akcijskem načrtu za boljše izkoriščanje  slovenskih gozdov 

oziroma za oživitev slovenske lesne industrije. V teh srečanjih in pogovorih so namreč srečali 

veliko vprašanj in predlogov, ki so v bistvu že zajeti v tem akcijskem načrtu, ki se izvaja. Vlada 



 

je danes zjutraj na delovnem sestanku, ko smo se seznanili s težavami, z razvojnimi potenciali 

regije, posebno pozornost namenila tudi izvajanju tega akcijskega načrta, ki pa ni pomemben 

samo za Notranjsko, ampak za večji del slovenskih regij, ker je velik del države pokrit z gozdovi. 

Mislim, da smo tretja najbolj gozdnata država v Evropi in to pomembno naravno bogastvo je v 

znatni meri še neizkoriščeno, zato je to eden od poudarkov, ki je bil posebej obravnavan na 

delovnem sestanku vlade in tudi nasploh ob teh srečanjih v regiji.  

Različnih bilateralnih obiskov po podjetjih, zavodih, institucijah, regijah, je bilo veliko. Nekateri 

še potekajo in bodo tudi še potekali, popolne bilance še nimamo. Iz programa, ki ste ga dobili, 

ste videli, kakšen je natančen program. Na tem delovnem sestanku zjutraj je bilo detektiranih 

tudi nekaj odprtih konkretnih problemov, ki se rešujejo tekom tega obiska. Več sporazumov je 

bilo podpisanih z občinami oziroma z župani nekaterih občin te regije in z drugimi institucijami. 

V pripravah na ta obisk je bilo iz predalov različnih ministrstev in državnih institucij vzetih na 

desetine zadev, ki so tam stale. Ko so se pripravljali opomniki za ta obisk, se je naenkrat dalo 

rešiti marsikaj, kar je prej stalo, tako da je že sama priprava pripeljala do tega, da smo določene 

stvari, ki bistveno olajšujejo življenje posameznikov v tej regiji, rešili, sicer do tega ne bi prišlo. 

Tako da, ponovil bom, kar sem že dejal, da takšni konkretni obiski vlade v regijah, ko gre vlada 

med ljudi, med tiste, ki dejansko čutijo probleme in čakajo včasih ali pa velikokrat predolgo na 

njihovo reševanje, takšni obiski zelo pripomorejo k temu, da strategije, koncepti in nenazadnje 

tudi zakoni, ki jih vlada predlaga in ki jih parlament sprejema, dejansko potem svoj namen 

doživijo v praksi. Brez tega neposrednega preverjanja je situacija bistveno, bistveno slabša. 

Toliko z moje strani v tem uvodu. Zdaj pa dajem besedo ministru za infrastrukturo in prostor 

gospodu Černaču, ki je tudi domačin iz te regije, bo predstavil nekoliko širšo sliko stanja v regiji, 

s poudarkom na infrastrukturi. Prosim. 

MINISTER ZVONE ČERNAČ: Hvala in hvala lepa tudi v mojem imenu. V mandatu 2004/2008 je 

bilo v regiji odprtih veliko vprašanj, veliko problemov je bilo izpostavljenih in velika večina so se 

v tem obdobju urejali in uredili na tak ali drugačen način. Ena izmed bistvenih stvari, ki je bila 

urejena v obdobju mandata vlade 2004/2008  v letu 2007, je vprašanje upravljanja s Postojnsko 

jamo in koncesnine glede Postojnske jame. Na podlagi teh odločitev, ki so bile takrat sprejete, 

Občini Postojna in Pivka dobivata bistven delež koncesijske dajatve za razvoj infrastrukture na 

tem območju in to je vidno v vseh teh letih na vsakem koraku. Ne samo komunalna 

infrastruktura, cestna infrastruktura na lokalnem nivoju v teh občinah, tudi širša družbena 

infrastruktura, šole, vrtci in ostalo se je v tem zadnjem obdobju bistveno razvila, kajti teh 

sredstev ni tako malo. Približno milijon 800 tisoč evrov letno in ta prispevek se znatno pozna pri 

širšem družbenem razvoju. Ta regija je bila vedno znana po dokaj močni lesnopredelovalni, 

kovinskopredelovalni industriji, tudi živilskoprehrambeni in seveda poseben pečat ji je dajal 

turizem in turistična dejavnost. V zadnjem obdobju, v zadnjih letih beležimo bistvene 

spremembe na področju tako lesnopredelovalne kot kovinskopredelovalne industrije, ne samo 

zaradi gospodarske krize, predvsem iz razloga, da so se določeni procesi lastninjenja v 

posameznih podjetjih nesrečno odvili in na drugi strani problemi, ki nastajajo zaradi 

neustreznega financiranja novih proizvodnih dejavnosti v teh podjetjih zaradi bančnega krča, 

zaradi podhranjenosti bank, da bi na ustrezen način financirale proizvodnjo, kar je splošen 



 

slovenski problem, ki je bil s spremembo zakonodaje konec lanskega leta na nek način, ne 

odpravljen, ampak omogočena pot, po kateri bo mogoče projekte v teh posameznih podjetjih 

tudi v okviru te regije podpreti. Na področju državne infrastrukture nekako regija deli stanje, ki 

ga imamo na območju celotne države, dokaj slabo stanje na področju železniške infrastrukture, 

ki je bilo v vseh preteklih petnajstih letih podhranjeno in kjer nas v prihodnje do leta 2020 čaka 

največ aktivnosti in seveda dokaj solidno stanje na področju prometne oziroma cestne 

infrastrukture. Seveda pa se regija sooča tudi z nekaterimi posledicami zaostankov, ki so bili 

pridelani v zadnjih treh letih, predvsem na področju umeščanja novih projektov v prostor. Eden 

teh bistvenih projektov, ki v zadnjih treh letih ni doživel nekega napredka, je umestitev bodoče 

avtocestne povezave med obstoječo avtocesto Postojna – Divača in Jelšanami oz. mejo z 

Republiko Hrvaško v prostor. Vlada Republike Slovenije je v začetku letošnjega leta, v začetku 

januarja, sprejela spremembo sklepa glede tega državnega prostorskega načrta, in sicer na tak 

način, da je zdaj ta pat situacija presekana, variante, ki so zelo grobo posegale v osrčje pivške 

doline, zelo grobo posegale tudi v poselitveno območje, so odpravljene, ker so se izkazale za 

strokovno neutemeljene in v tem delu avtocesta Mereče je predvideno, da se bo trasa umestila 

v eni izmed treh variant, severna, osrednja in zahodna so te variante, pri čemer severna in 

osrednja potekata po robu pivške doline, kar pomeni, da sledita maksimi v največji meri 

ohranitve poselitvenega in seveda tudi naravnega okolja. V drugem delu, kjer gre za povezavo 

med Merečami na območju Občine Ilirska Bistrica in mejnim prehodom Jelšane nekih neznank 

ni. Na razgovoru z županom in njegovimi sodelavci v Občini Ilirska Bistrica danes smo ugotovili, 

da tudi z vidika lokalne skupnosti variante, ki so predvidene na tem delu, da niso sporne, da so 

sprejemljive, kar pomeni, da bodo v tem delu mogoče avtocestni potek v relativno kratkem času 

umestiti v prostor. Na tem področju cestne infrastrukture so bili danes podpisani in eden tudi že 

včeraj dogovori oziroma protokoli glede nadgradnje obstoječega državnega cestnega omrežja z 

izgradnjo obvoznic Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna oz. naselje Rakitnik, Matenja vas in 

Prestranek. V teh protokolih so razmejena razmerja med občinami in državo pri izvedbi 

posameznih aktivnosti pri teh projektih in s tem nekako je omogočeno, da bo obvoznico Ilirska 

Bistrica mogoče zgraditi do leta 2015, ker se že v enem delu ta projekt izvaja in je tudi 

predviden za sofinanciranje iz te finančne perspektive in da bo mogoče obvoznice Pivka, 

Postojna in tudi Cerknico mogoče umestiti v naslednjo finančno perspektivo in s tem na eni 

strani zagotoviti normalno pretočnost prometa na tem območju, dokler te avtocestne povezave 

ne bo, in seveda na drugi strani tudi bistveno hitrejšo prometno propustnost iz območja Ilirske 

Bistrice proti obstoječi avtocestni povezavi, potovalni časi se bodo s temi ukrepi bistveno 

skrajšali. Na tem delu avtocestnega omrežja, ki poteka skozi regijo, bodo v letošnjem letu 

postavljene protihrupne ograje na območju posameznih naselij. Projekt, ki je vreden v celotni 

državi 60 milijonov evrov, je v znesku 44 milijonov evrov tudi financiran s strani skladov 

Evropske unije. Te protihrupne ograje bodo postavljene na območju Cerknica, mimo naselja 

Unec obojestransko in na območju Občine Postojna, mimo naselja Stara vas in mimo naselja 

Ravbarkomanda oz. Javorniške poti, tudi obojestransko. Seveda so se v tem obdobju in se 

bodo tudi letos in v prihodnjem letu izvajale številne druge ureditve na področju infrastrukture. 

Eno od teh smo danes predali namenu, gre za odsek približno kilometer dolge ceste med 



 

Petelinjem in Pivko, ki je prometno urejena na ustrezen način in omogoča ustrezno varnost, 

tako udeležencev prometa, kot kolesarjev in pešcev in seveda pripomore tudi k lepši urejenosti 

samega kraja, kar tudi ni zanemarljiv podatek. Zdaj pri teh številkah bi mogoče povedal vseeno 

še en podatek, na nivoju celotne države oz. celotnega ministrstva, ne glede na to, da je bilo leto 

2012 na nek način stabilizacijsko leto, ko je bilo potrebno pač te realne finančne okvire spraviti v 

tisto, kar še pomeni nek minimalen dopusten primanjkljaj, smo na področju investicij namenili 

tem področju več sredstev kot v letu 2011. In na področju absorbcijske sposobnosti za 

koriščenje evropskih sredstev za investicije smo ta sredstva glede na leto 2011 več kot 

podvojili. Načrt za leto 2013 pa pomeni šestkratno povečanje teh sredstev, glede na leto 2011, 

in nekaj podobnega bo tudi v letu 2014. V letošnjem letu je na ravni celotnega ministrstva, na 

območju celotne države, predvideno, da bo namenjenih preko 400 milijonov investicijskih 

sredstev za izvedbo posameznih projektov, skupaj z evropskimi, približno toliko še na ravni 

podjetij s področja infrastrukture in na področju podjetij, ki delujejo na področju energetske 

infrastrukture okrog 800 milijonov evrov, kar pomeni nek potencial, ki omogoča tudi posledično 

prispevek k zagonu gospodarske rasti. Na področju energetike se na tem področju dogajata dva 

DPN, eden posredno, gre za 2 x 400 kilovoltni daljnovod, ki poteka od Biričevega do Divače in 

drugi neposredno, gre za državni prostorski načrt umeščanja prenosnega plinovoda M-8 od 

Kalc do Jelšan, kjer so te javne razgrnitve in razprave bile opravljene in nekako računamo, da 

pri tem umeščanju in v postopku tega umeščanja in kasneje tudi izvedbe tega pomembnega 

infrastrukturnega projekta, ne bi smelo biti nekih nepredvidenih okoliščin. Na področju 

energetske sanacije zgradb je bilo v tem predhodnem obdobju namenjenih nekaj manj kot štiri  

milijone evrov sredstev, predvsem Šolski center Postojna, Srednja lesarska in gozdarska šola, 

porodnišnica Postojna, v prihodnje pa bo namenjenih tudi podoben obseg sredstev iz naslova 

razpisa, ki je bil pred kratkim objavljen in ki govori o energetski sanaciji stavb v lasti občin; šola 

Cerknica, Zdravstveni dom Postojna, šole na Pivškem in dom na Vidmu, v Ilirski Bistrici, in tako 

naprej. V tem obdobju se zaključujejo projekti širokopasovnega omrežja, Postojna ga je že 

zaključila, Ilirska Bistrica tudi, Pivka ga zaključuje v tem obdobju in na področju stanovanj smo z 

mize pospravili neko dolgo zgodbo prenosa bivših praznih vojaških stanovanj, 25 jih je bilo v 

tem obdobju prenesenih na lokalne skupnosti. Hvala lepa.  

MINISTER FRANC BOGOVIČ: Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Strnil bom obe področji, 

najprej okoli kohezije. Tudi v našem ministrstvu smo v lanskem letu ogromno delali na tem, da 

smo premaknili to področje kohezije. Številke so zgovorne. V prvih petih letih je bilo na štirih 

področjih počrpanega 64, samo v lanskem letu smo jih 46 in tudi število projektov, ki so aktivni, 

podvojili, tako da upravičeno računamo, da je realno, da se v naslednjih treh letih, ko je na 

razpolago še za trikrat po 140 do 150 milijonov na leto, da lahko te ukrepe in projekte izvedemo. 

Na območju, na katerem se nahajamo, ima en projekt danes že odločbo, to je odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda, porečje Ljubljanice prvi sklop, kjer se aktivnosti izvajajo v Cerknici, 

medtem ko se v Pivki in pa v Postojni prebijajo skozi zahtevne postopke javnega naročanja in 

upamo, da bo zadeva tudi normalno stekla, da bi potem ta projekt, ki je v celoti težak kar 56 

milijonov evrov, lahko še v letih 2013, 2014, 2015, ko ga lahko črpamo, tudi dokončno izvedli. V 

operativnem programu je tudi vodooskrba, Obala in Kras, Ilirska Bistrica sodi v to področje. Gre 



 

za strateški projekt za celotno Slovenijo, tudi oskrba pitne vode na Obalo s tega območja Ilirske 

Bistrice. Mi smo v lanskem letu pospešili zadevo tako, da smo z vodnega sklada odobrili 

dodatnih milijon evrov sredstev, zato da se je lahko tudi pripravljala projektna dokumentacija, 

bojim pa se, da je v tej fazi  prenevarno iti do konca s tem projektom v tej finančni perspektivi, 

ampak v letošnjem letu dokončno izdelati vse projekte, pripraviti vso dokumentacijo, gradbeno 

dovoljenje in v novi perspektivi 14/20  s tem projektom začeti, kajti projekti, ki so ranga 50 

milijonov, kot je ta, jih je zelo težko realno izvesti v dveh letih, pa tudi pridobiti uporabno 

dovoljenje, zato je sedaj pri nas ta zahtevna naloga in tudi jutri na vladi govorimo o tem, katere 

projekte, ki so bliže za izvedbo, mogoče tudi manjše po obsegu, spraviti še v to finančno 

perspektivo. Zato smo to že storili za projekt porečje Ljubljanice, vodooskrba in je v tem t.i. 

overcomitmentu ta projekt in tu so se zelo potrudili in računamo, da je ta projekt še možno 

izvesti v tej perspektivi. Sedaj prihaja k nam razpisna dokumentacija in tudi razpise bomo šli 

takoj izvesti, da vidimo, da so ti projekti tudi realno izvedljivi, kajti vemo, da je pri javnih naročilih 

veliko težav. Prav tako je tudi četrti projekt na tem območju, odvajanje in čiščenje odpadnih 

voda za Rakek, tudi na dobri poti,da bi še v tej finančni perspektivi dobil odločbo in tak slabih 10 

milijonov evrov težak projekt bil tudi izveden. Kar se tiče kmetijstva lahko v uvodu povem, da 

smo v lanskem letu na področju ukrepov kmetijske politike izplačali za 30 milijonov evrov več 

sredstev kot v letu 2011, se pravi 330 milijonov na obeh področjih, drugi steber, prvi steber in pa 

tudi neposredna plačila, držali to obljubo, kjer smo ob manjših sredstvih za službe, ohranili ves 

denar za kmetijstvo, za tiste, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in tudi za te okoljske ukrepe, ki 

so temu namenjeni. Kar se tiče te regije na kmetijstvo je bil v zadnjih letih velik upad 

proizvodnje. Žal tudi največje zaraščanje kmetijskih površin, če gledamo v slovenskem merilu. 

Imamo svetle izjeme, kar smo se prepričali na obisku v Perutninarstvu Pivka, kjer odlično dela 

sama firma tudi sedaj v skupini z Delamarisom, pa tudi s svojimi kooperanti, ki imajo 

proizvodnjo piščancev. Obiskali smo tudi Srednjo gozdarsko lesarsko šolo, ki je ena najboljših 

gozdarskih šol v Evropi in tudi v tej šoli so bili uspešno izvedeni vsi ukrepi učinkovite rabe 

energije, kakor tudi vključitev obnovljivih virov energije, na lesno biomaso so se že zdavnaj 

nazaj preklopili in tudi prihranijo na leto preko 130 tisoč evrov iz tega naslova, pa tudi ta naravni 

vir slovenski koristijo. 

Predsednik vlade je omenil akcijski načrt Les je lep, ki smo sprejeli 27. junija v lanskem letu. 

Ima tri ključne stebre. Prvič je boljše gospodarjenje in večji posek v slovenskih gozdovih, drugič, 

izboljšati lesnopredelovalno industrijo, jo postaviti nazaj na noge in v tretjem segmentu tudi 

uporabiti tiste dele drevesa, ki niso primerni za lesnopredelovalno industrijo za energetske 

namene. Na prvem stebru smo v lanskem letu tudi v celotni perspektivi porabili približno 17 

milijonov evrov za opremljanje kmetijskih gospodarstev z gozdarsko opremo, tudi financiramo, 

kar uspešno izvaja ravno gozdarska šola tu iz Postojne, tudi tečaje varnega dela v gozdu in v 

tem delu lahko rečemo, da se je kar lepo število slovenskih kmetij opremilo s to gozdarsko 

mehanizacijo. Drugi del, ki je prav tako pomemben, je tudi področje gospodarjenja z državnimi 

gozdovi. V lanskem letu smo temu področju posvetili veliko pozornost, želeli odpraviti, in tudi v 

letošnjem letu nadaljujemo na tem, dvome okoli pravilne odmere koncesijske dajatve. V 

lanskem letu je ta dajatev, prej iz leta 2009 je bila 7,5 milijonov evrov na leto, v letu 2010 – 10 



 

milijonov evrov in v lanskem letu je bila skoraj 14 milijonov evrov. Za enake količine lesa smo na 

ta način tudi naredili tu napredek. Še pomembneje pri tem je, da vzpostavljamo v verigi stik med 

tistimi, ki kupujejo les v Sloveniji za svojo predelavo, približno 70% tega lesa tudi slovenska 

gozdna gospodarstva prodajajo našim predelovalcem in tudi tu skrbno bdimo nad tem, da so ta 

pravična razmerja. Tudi v letošnjem letu, ravno v tem tednu potekajo pogovori za to, da bo  

koncesijska pogodba podpisana v roku, se pravi do  konca tega meseca in da se bo tekoče 

kontrolirano kompleten posek in tudi asortiment, se pravi tako količinsko, kakor tudi kvalitetno. 

Za področje vzpodbuditev lesnopredelovalne industrije smo iz programa razvoja podeželja 

slabih 18 milijonov evrov namenili za dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter mala in mikro 

podjetja, kar smemo financirati iz programa razvoja podeželja. S tem tudi nadaljujemo. Ravno 

sedaj je še en razpis zunaj, prav tako pa je ta strateški dokument, ki je bil sprejet, osnova, da si 

Slovenija zada lesno predelovalno industrijo kot eno od strateških panog, podobno kot je bila v 

sedemletnem obdobju turizem in da smemo potem tudi za srednje velika podjetja nameniti 

sredstva za to, da bi se tudi z sofinanciranjem investicij v tem sektorju dvignila lesno 

predelovalna industrija. Prav tako je v strateškem svetu, ki je ustanovljen za to področje, jasna 

namera, da se skozi Zakon o gozdovih in skozi sodelovanje vseh udeležencev v tej lesno 

predelovalni verigi vzpostavi sistem, kjer bi se podobno kot v Avstriji v Proholzu, tudi zbirala 

sistemska sredstva za promocijo te panoge in pa tudi za izboljšanje pogojev za delo v tej 

panogi. Kar se tiče, aktivnosti so tudi v okviru Ekosklada. Ekosklad ima razpis za letošnje leto 

že zunaj,kjer tudi sofinanciramo zamenjavo v kurilnicah za sodobne peči na lesno biomaso, 

prav tako daljinske sisteme ogrevanja, kakor tudi zamenjavo oken, kjer se sofinancira 

zamenjava samo, če se vgradijo lesena okna. Prav tako pa je tudi za lesene hiše poseben 

ukrep v tem delu. Pripravljamo razpis za marec, kjer bomo iz ostankov po ukrepih programa 

razvoja podeželja, kjer posamezniki ne izkoristijo vseh sredstev, s prerazporeditvijo pridobili 

sredstva, s katerimi bomo tudi poskušali že v tej perspektivi podpreti dva do tri lesna centra, kjer 

bi začeli z aktivnostmi, ki bi v naslednji perspektivi morala rezultirati v dvajsetih do tridesetih 

centrih za lesno maso, kar pomeni, da bi bilo  moč na teh mestih to lesno maso zbrati, 

kvalitetne dele organizirano ponuditi na trg, prav tako lokalno oskrbo z energijo zagotovitve v 

tistih območjih, predvsem pa strateško usposobiti zadostno število lastnikov gozdov, zato da 

bodo opremljeni z znanjem, s tehniko, da bodo lahko tudi opravljali storitve pri malih lastnikih 

gozdov, kajti v Sloveniji je največji problem, da imamo 400 tisoč lastnikov gozdov in da je 

praktično cela vrsta teh gozdov neizkoriščenih, ker ljudje prvič ne dobijo dovolj izplena iz tega 

gozda, ker ne izrabimo vseh delov drevesa kvalitetno, kjer je tudi na trgu en kup deviacij, na 

drugi strani pa tudi ni kvalitetne ponudbe tistih, ki to storitev opravljajo za njih. Spreminjamo tudi 

dve uredbi, s katerimi posodabljamo slovensko zakonodajo in jo naredimo primerljivo z Avstrijo, 

tudi kar se tiče emisij s kurilnih naprav, tako da se bo tudi to, kar se je v našo zakonodajo 

zapisalo in je bilo v praksi neizvedljivo na tem področju, kar je imelo za posledico, da je šel les 

iz države ven in se je drugje koristil, da tudi to deviacijo odpravimo. Toliko mogoče v tem 

uvodnem delu.  

LORI FERKO (novinarka Primorskih novic): Dober dan. Lori Ferko za Primorske novice. Jaz 

bi postavila eno splošno vprašanje, mogoče za predsednika vlade. Glede na to, da se je od 



 

vašega zadnjega obiska v tej regiji poslabšalo gospodarsko stanje, nekaj podjetij je propadlo, 

brezposelnost je narasla, pa me zanima, kakšne so potem razvojne priložnosti za to regijo v 

bodoče, kakšne spodbude si lahko obetajo podjetniki, gospodarstveniki za to, da bodo lahko 

zagnali nov krog zaposlitev v tej notranjsko-kraški regiji. Hvala.  

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Hvala za vprašanje. Delno je bilo že omenjeno, kje so 

te priložnosti. Kar se tiče teh spodbud za podjetništvo, bodo tudi v prihodnje objavljeni razpisi. 

Teh sredstev je v proračunih za letošnje in prihodnje leto več, kot jih je bilo v zadnjih dveh letih. 

Enako bo na voljo več sredstev iz Evropskih skladov, tako do konca tega leta plus dve leti, ko je 

še obdobje za možnost črpanja sredstev iz tekoče finančne, sedemletne finančne perspektive 

Evropske unije, kot tudi sredstva, ki se bodo sprostila z začetkom naslednjega leta za prihodnjo 

sedemletno finančno perspektivo. Pred nami sta torej dve leti, ko bo možno celo koncentrirati 

evropska sredstva iz dveh finančnih perspektiv, kar je zelo ugodna okoliščina. Tukaj je bilo v 

zadnjih letih del teh sredstev zelo dobro uporabljenih in obstaja znanje, obstaja potencial na 

podlagi katerega je to črpanje tudi v prihodnjih dveh letih možno pospešiti. Bo pa morala vseeno 

občina tukaj razrešiti dilemo, ki pomembno vpliva na to, kakšen bo dostop te občine do 

evropskih sredstev. Gre za Ilirsko Bistrico, o tem se bomo pogovarjali tudi na javni tribuni tam, 

kajti občina se je odločila, da bo šla v Primorsko statistično regijo iz Notranjske. To samo po 

sebi ne bi imelo kakšnih posledic v kolikor seveda Primorska regija ne bi bila v zahodni 

kohezijski regiji, Notranjska pa v vzhodni. Zahodna kohezijska regija že danes presega 100% 

povprečno razvitost Evropske unije in pada že v finančni perspektivi, ki se začenja naslednje 

leto iz polnega obsega financiranja. Po letu 2020 pa bo sploh izpadla iz možnosti dostopa do 

kohezijskih sredstev. Medtem ko vzhodna regija, tako zdaj kot v finančni perspektivi 2007-2020 

kot tudi po letu 2020, glede na to, da je pod 70% povprečne razvitosti, lahko še računa na ta 

sredstva. Tako da glede na to, da mora vlada do konca tega meseca poslati to spremembo tudi 

Evropski komisiji in tudi Evrostatu-u, je zdaj zadnji trenutek, da Ilirska Bistrica še enkrat premisli, 

ali se dejansko želi sedanje vodstvo občine odpovedati težkim milijonom, pomembnim 

milijonom potencialnih razvojnih sredstev iz evropskih kohezijskih skladov na račun prihodnje 

generacije oziroma na račun tistih, ki bodo odgovorni za razvoj občine po letu 2020, ker takrat 

bodo nastopile te posledice. To ne bo čez 100 let, ne bo jutri, bo pa to kmalu. Vsekakor v 

nekem časovnem obzdobju, za katerega so tisti, ali pa smo tisti, ki zdaj sprejemamo odločitve, 

tudi še odgovorni, tako da ta dilema je pred nami na mizi. Tudi med tem obiska jo skušamo 

rešiti. Vlada je že dvakrat prestavila to odločanje, vendar se konec meseca ta rok izteka.  

Tudi na tem mestu, kjer smo danes, se pravi, v Parku vojaške zgodovine, je eno takšnih 

razvojnih priložnosti. Zaključuje se postopek, mislim, da trinajstih milijonov evrov razvojnih 

sredstev v ta objekt, ki po mojem mnenju realno v prihodnosti računa na obisk 100.000 

obiskovalcev na leto, kar pomeni, da bo tudi komercialno uspešen. Vodstvo je sposobno in ima 

program, ki bo to zagotovo omogočil. Postopki pa so praktično pripeljani že zelo daleč in to so 

sredstva še iz tekoče finančne perspektive. Toliko na kratko, če želita moja dva kolega še 

kakšen stavek dodati. 

MINISTER FRANC BOGOVIČ : En stavek. Jaz mislim, da je predvsem za že omenjeno ilirsko 

bistriško območje tudi odprtje meje oziroma vstop Hrvaške v EU določena priložnost, kajti to 



 

kmetijstvo je v veliki meri baziralo dolga leta kot zaledje Reke in tudi v Pivki smo danes o tem 

govorili, na tem področju vidimo določene priložnosti tako v kmetijstvu kakor tudi v turizmu. Za 

direkten plasma je pa treba na tem evropskem trgu se dobro organizirati in biti konkurenčen, kar 

bo potrebno še v marsikaterem delu postoriti. 

UROŠ KOKOŠAR (siol): Uroš Kokošar iz Siol-a. Za gospoda Černača bi imel glede železniške 

infrastrukture. Nekako že ministrstvo dobro črpa, recimo za ceste, kako je sedaj z železnico za 

letos. Predvsem glede drugega tira in mogoče posodobitve tudi v ostalih delih. Hvala. 

MINISTER ZVONKO ČERNAČ : Hvala tudi za to vprašanje. Torej na področju, področje 

železniške infrastrukture je bilo v tej finančni perspektivi opredeljeno kot prioriteta na 

prometnem področju. Deklaratorno. V praksi pa se ta prioriteta ni odražala v ažurnosti priprave 

projektov. Pred slabim letom dni, ko sem opravil primopredajo in prevzel ta resor je bilo 

ugotovljeno, da je stopnja koriščenja sredstev iz evropskih kohezijskih skladov na tem področju, 

na področju modernizacije železniške infrastrukture, izredno slaba, ne? Manj kot 10% je bila ta 

stopnja pred slabim letom dni, s tem, da smo sedaj ob zaključku te finančne perspektive, kot 

veste moramo vse projekte zavezat najkasneje v letošnjem letu. S konkretnimi pogodbami. Iz 

tega razloga smo pač sprejeli nekaj ukrepov in tam, kjer so bili projekti v pripravi, zagotovili, da 

so se pospešeno te priprave nadaljevale in iz tega naslova bo izvedena modernizacija 

železniške proge Pragersko – Hodoš, tudi elektrifikacija. Pripravili smo tudi vse, da lahko 

računamo s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za tako imenovano novo progo Divača – Koper 

v spomladanskih mesecih letošnjega leta. Po tistem, ko bomo razjasnili še nekatere dileme 

okoli okoljskega poročila, ki jih postavlja Republika Italija. Ne glede na vse te okoliščine pa bi 

izvedba te nove proge, ki so jo načrtovali, da bo izvajana v obdobju od 2014 do 2022 pomenila 

veliko težavo glede na potrebe pristanišča oziroma Luke Koper. Iz tega razloga smo projekt v 

določeni meri revidirali in bomo v okviru projekta nova proga Divača – Koper naredili prvi korak 

po obdobju, da bo konec leta 2015 s prvo stopnjo izvedbe projekta, ki finančno pomeni približno 

30 milijonov evrov, v praksi pa pomeni bistveno povečanje pretovornih zmogljivosti za 

pristanišče Koper iz sedanjih 72 vlakov dnevno na 103 vlake dnevno. In s tem bomo nekako 

omogočili, da bo pristanišče Koper, Luka Koper imelo v tem prehodnem obdobju, dokler ta 

povezava ne bo posodobljena, ustrezne možnosti za povečanje pretovora. Drugače pa 

Slovenijo čaka na področju modernizacije železniške infrastrukture v obdobju do leta 2020 

oziroma 2022 izjemno zahtevno delo, praktično noben kilometer proge na petem in desetem 

koridorju v popolnosti ne ustreza standardom, ki jih zahteva evropska TEN omrežja. In ne glede 

na to, da je Slovenija v tem obdobju umeščena v vse dokumente, ki govorijo o strateški poziciji 

Slovenije in njenih povezav, tako prometnih kot železniških, nam to dejstvo ne bo nič pomagalo, 

če v tem obdobju do 2022 celotnega omrežja ne moderniziramo in to je naloga, ki jo 

zaključujemo v okviru programa priprave razvoja prometne infrastrukture za obdobje do leta 

2020 in po njem. 

ALEN SALIHOVIĆ (Radio Ognjišče): Gospod predsednik, omenili ste, da je bilo vzetih veliko 

zadev iz omar ob tem obisku. Ali se ni bati, da bodo te zadeve glede na politično stanje, ki je v 

državi, položene nazaj v omaro ter ali se vam ne zdi, da je morebiti današnji obisk in tudi 

obljube predstavnikov vlade bile nekoliko preuranjene, predvsem lokalni skupnosti. Hvala. 



 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Kar se tiče založenih stvari, se govori o teh zadevah, ki 

so zdaj rešene, ne? Ki so se rešile v času priprav na ta obisk in v času tega obiska samega, ker 

je šlo za administrativne odločitve, ki seveda za to, da se stvari rešijo, ne potrebujejo novih 

zakonov ali pa uredb, za kar je potrebno več časa. Govoril sem o konkretnih primerih in ti pač 

ne bodo romali nazaj v predal, ker so pač rešeni. Kar se obljub tiče, ne vem, imate lahko 

deloma prav. Tudi leta 2008, ko je bila vlada nazadnje v tej regiji na obisku smo obljubili 

nekatere stvari. Ampak to je bilo leto volitev, ko se je vlada zamenjala in potem v tistem 

mandatu, ki je sledil našemu, ni bilo nobenega obiska vlade v tej regiji. In smo zaradi tega 

nekatere stvari, o katerih smo govorili že leta 2008, zdaj pač morali ponovno obravnavati. 

DRAGICA JAKSETIČ (Delo): 54% območja te regije sodi v Naturo 2000 po že obstoječi 

ureditvi Nature, pripravljajo se pa tudi predlog za širitev območja Nature v tej regiji. Stališča 

občin do Nature v tej regiji so precej različna. Recimo Občina Pivka je prepoznala Naturo kot 

priložnost za razvoj turizma in na tem dela. Tudi Občina Cerknica ima nekatere načrte v zvezi s 

tem. Občina Ilirska Bistrica ima pa drugačno stališče. Vemo vsi, da je tu konflikt zaradi Volovje 

rebri in vetrnic na njej. Zanima me, kako poteka reševanje tega konflikta in ne nazadnje ima 

občina en argument, ne? Da če ne bo vetrnic, ne bo tistega milijona evrov, ki ga pričakujejo kot 

nekakšno odškodnino za rabo tega prostora. Hvala. 

MINISTER FRANC BOGOVIČ: Dejansko je, tako kot ste pravilno ugotovila, v tej regiji različen 

odnos do same Nature in vseh konsekvenc, ki jih Natura ima. Glede na neurejene zadeve iz 

preteklosti, ravno sedaj poteka zelo široka skupina mojih sodelavcev, ki so vsi za ta področja, 

vsi odgovorni so ravno v Ilirski Bistrici, namenoma smo se dobili skupaj z njimi, da se 

pogovorimo o problemu in pa predvsem o tem, kako stopiti na pot reševanja tega problema. Mi 

smo se tudi s sprejemanjem Nature, ki je v sled pilota, ki je Sloveniji naložil že leta 2007, da se 

mora opredeliti do tega in tistih od 72% do 100 %, kolikor je bilo 72% območje, ki so bila 

predvidena oziroma strokovno ugotovljena so umeščena v območje Nature, da moramo 

pripraviti popravek tega območja. Mi smo se zadeve lotili na takšen način, da smo do oktobra, 

ko je bil predlog pripravljen, v ničemer nismo posegali v predlog sami, kot ministrstvo, glede na 

to, da bi bili zagotovo takoj deležni zelo velike pozornosti, v kolikor bi v ta strokovna stališča 

posegali. Smo se pa odločili in zelo jasno povedali, šli v javno predstavitev vsem občinam, 

katerih se ta Natura tangira. Predhodno, 14 dni prej, poslali na vsa razvojna ministrstva, katerih 

se ravno tako tangira, zelo jasno zavezo, da smo potem 45 dni, do 15 decembra imeli odprto 

javno razpravo. O tem seznanili tudi komisarja za okolje, se z njim dogovorili, da po prečiščenju 

tega predloga naredimo tako imenovano delitev na predloge, ki so nesporni z vidika javnosti, z 

vidika razvojnih možnosti, z vidika občin, ministrstev. In sedaj je ta zadeva v tej fazi, da je ta 

presek narejen. Približno ¾ teh območij je smatranih kot nespornih. V začetku januarja smo 

imeli veliko delegacijo tudi iz direktorata za okolje pri nas, kjer je bil celodnevni seminar kjer 

smo se tudi jasno dogovorili, kako naprej. In predlog bo šel v tej smeri, da bi to, kar smo 

ugotovili za nesporno zapisali v uredbo in takšna območja s tem to območje Nature razširili. 

Medtem, ko za vsa tista območja za katera smatramo, da so lahko ovira v razvojnem smislu, 

naredimo podrobno analizo vsakega območja posebej in se na koncu odločimo, ali bo šla 

država s tem naprej ali ne. In temu je tudi prisluhnil komisar, ki tudi pravi, da na nek način je 



 

potrebno tudi z Naturo znati živeti trajnostno. Zadeva na samem območju Ilirske Bistrice je do 

neke mere problematična tudi v tem, ker enostavno nekega pravega dialoga tudi s strani občine 

ni ampak je neka out-out pozicija in v tem delu jaz upam, da bodo tudi današnji pogovori 

premaknili to zadevo, da se bodo za to območje tudi izdelale te presoje in na koncu prevladal 

razum in da se bo vlada odločila, da med temi priložnostmi, kjer je velikokrat tudi Natura 

najdemo tudi pot po kateri bomo ostale priložnosti uveljavili v prostor. Se pravi ali z omilitvenim i 

ukrepi, ne bo zelo veliko, saj doslej ni bilo še nobene, investicije, ki je bila izločena. Vemo pa, 

da so včasih omilitveni ukrepi zelo dragi ali pa lahko mirno rečemo celo predragi. Tako da na 

tem delu čaka Slovenijo še veliko dela. 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Torej hvala za ta vprašanja, prijetno ste presenetili. Še 

nikoli doslej na teh šestih obiskih ni bilo toliko relevantnih vprašanj na regijske teme. Jaz upam, 

da bo to tudi širše odmevalo. Ker je naš čas za to tiskovno konferenco potekel, in ker nas 

čakata dve javni tribuni v regiji, samo še dve stvari. Izkoriščam to izjemno pozornost ob tem 

obisku v regiji in vašo prisotnost najprej za odziv na stavko, ki danes poteka.  

V Sloveniji poteka danes stavka pomembnega dela javnega sektorja. Stavka je v Sloveniji 

ustavna pravica in o tem ni nobenega dvoma, vendar pa je s to konkretno stavko, ki poteka 

danes, nekaj težav. Prva težava je ta, da po vsebinski plati ta stavka zagotovo ni potrebna. 

Vlada je imenovala pogajalsko skupino, ki se je pripravljena pogajati o tem, kako doseči 

proračunski cilj minimalnega znižanja, zmanjšanja plač, mase plač v javnem sektorju. Kot veste 

gre za 5% znižanje, in kot smo povedali že ob sprejemanju proračuna, je ta cilj možno v zelo 

veliki meri doseči na mehak način, brez tega, da bi šlo za kakšno drastično odpuščanje. Ali da 

bi šlo za kakšno drastično nižanje plač. Razmere v javnem sektorju niso ene, so različne, v 

različnih delih javnega sektorja, zato tudi ni možno najti neke enotne rešitve kar za vseh 150-

160.000 uslužbencev. Zaradi tega smo se tudi odločili, da bo vsak minister, vsak vodja sektorja, 

vsak, ki je odgovoren za določene elemente javnega sektorja, intenzivno skupaj s socialnimi 

partnerji in sindikati iskal možne rezerve zato, da se ta cilj doseže. Ni pa v pristojnosti vlade, da 

spreminja številko, ki jo je sprejel parlament, in ki je na koncu tudi, bom rekel s težko muko 

prestala vse blokade. Kot veste, je grozilo tudi zbiranje podpisov za to, da se prepreči 

uveljavitev proračuna za letos in za naslednje leto, kar bi bila katastrofa za to državo. Na 

začetku leta 2013 ni možno odpirati razprave o rebalansu proračuna, ki smo ga komaj sprejeli. 

Tudi, če bi bile tako politične kot gospodarske razmere popolnoma normalne, bi bili ob koncu 

leta lahko vsi veseli, če bodo proračunske številke tako na prihodkovni kot odhodkovni strani 

dejansko takšne, kot so zapisane in ne slabše. Vsi v tej državi bi bili lahko zelo veseli v 

normalnih pogojih. Kot veste se nekateri trudijo, da ti pogoji ne bi bili normalni. In zaradi tega so 

te zahteve po tem, da se ta masa sredstev za plače poviša na začetku proračunskega leta, ko 

se je proračun komaj začel uveljavljat, popolnoma nerealne. In to bi morali razumeti.  

Druga težava, ki jo imamo v Sloveniji v zvezi z današnjo stavko pa je v tem, da stavka 

pomemben del javnega sektorja, vendar pa je na drugi strani prizadetih še desetkrat več ljudi, ki 

niso popolnoma nič krivi. V Sloveniji obstaja zakonodaja, ki govori o tem, kako se lahko stavka v 

določenih delih javnega sektorja zato, da nedolžni državljanke in državljani niso prizadeti ali pa 

da niso preveč prizadeti. Tako so z zakonom omejene pravice pri stavki policistov, regulirana je 



 

stavka v zdravstvu in tako naprej. In na podobne težave tukaj naletimo tudi v šolstvu. Stavka v 

šolstvu ne bi smela potekati tako, da stotisoče otrokostane doma, in je to problem za starše, je 

problem za delodajalce teh staršev in na koncu problem za slovensko ekonomijo. Ta stavka ni 

neposreden problem za vlado. Vlada tudi danes kljub tej stavki normalno dela, ima svoj 

intenziven delovni dan. Problem pa je za sto tisoče državljank in državljanov, ki so morali danes 

poskrbeti za varstvo, ki so se jim porušili načrti v tem tednu, in za delodajalce, ki so danes 

računali, da bodo ljudje prišli v službo, pa niso mogli, ker so morali sami poskrbeti za varstvo. 

Torej kolegi iz šolskega sindikata bodo morali v bodoče v takšnih primerih poskrbeti vsaj za 

varstvo, ne? Če ne želijo učiti morajo pač poskrbeti za varstvo v šoli in tako dalje. Ker gre tukaj 

za problem, ki ga povzročajo tistim, ki nimajo nobene veze s to stavko, tistim, ki se ne pogajajo 

z njimi. To ni problem, ki ga povzročajo vladi. Toliko o stavki.  

Glede na številna vprašanja, ki so deževala tudi prej na aktualne politične razmere, naj najprej 

rečem, da ne želim komentirati hipotetičnih stvari, kaj bi bilo, če bi se zgodilo. Če se bo kaj 

zgodilo, bomo seveda to komentirali. To je naša dolžnosti in boste pravočasno doživeli naš 

odziv. Včeraj je bil sestanek predstavnikov ali pa predsednikov in drugih predstavnikov 

koalicijskih strank. Nekateri, ki so sodelovali na tem sestanku, so o tem že govorili. Jaz tega ne 

želim širše komentirati. Želel bi res samo to, da sem skušal predstavnikom koalicijskih strank 

predstaviti posledice, ki jih lahko povzroči daljša politična nestabilnost v tej državi zaradi tega, 

ker se ruši ta vlada in ta koalicija. Kakšne so te posledice, tukaj ne bom obširneje govoril, jih 

bom pa predstavil jutri, če se bo kaj zgodilo. Po seji vlade je napovedana tiskovna konferenca, 

kjer se bomo lahko pogovarjali o teh stvareh. Seveda če bodo nekateri danes sprejeli 

iracionalne odločitve. Naj povem še to, da kljub nekim ultimatom, ki so se izgovarjali v 

televizijske kamere, in ste jih vi objavljali v časopisih in na spletu, ne jaz kot predsednik vlade, 

niti Slovenska demokratska stranka kot največja vladna stranka, nismo dobili nobenega dopisa 

od Državljanske liste, nobenih predlogov. Ne takšnih ne drugačnih. Niti enega samega 

uradnega sporočila. Zaradi tega se tudi uradno nismo imeli na kaj odzvati. Se pa niti jaz kot 

predsednik vlade, niti Slovenska demokratska stranka ne mislimo odzivati na objave zapisov iz 

tiskovnih konferenc na različnih spletnih straneh. Do danes kljub temu, da naj bi neki ultimati 

potekli, nismo dobili nobenega predloga, niti nobene formalne zahteve. Niti ta stranka, govorim 

o Državljanski listi oziroma njenem predsedniku, ni čutila potrebe za to, da preden najavlja 

radikalne poteze, opravi vsaj eno minuto razgovora s svojimi koalicijskimi partnerji, pa ne 

nazadnje tudi s predsednikom vlade. Ni čutila potrebe, da opravi tak razgovor recimo med mano 

in njihovo poslansko skupino. Še nikoli doslej se ni zgodilo v tej državi, da bi neka stranka 

izstopala iz koalicije brez tega, da bi vsaj bila pripravljena poslušati tudi drugo plat. Zdaj očitno 

drsimo v razmere, ko se bo zgodilo nekaj takšnega. Včeraj smo tudi slišali oziroma sem lahko 

slišal za motive predsednika upokojenske stranke oziroma predsednika DESUS-a za te 

zahteve. Tukaj je treba priznati vsaj iskrenost. Gre enostavno za izboljševanje njegove lastne 

pozicije v konkurenčnem boju na kongresu njegove stranke. V prihodnjih tednih me bo verjetno 

predsednik DESUS-a pripravljen tudi obsoditi na smrtno kazen, če bo to mu pomagalo, da bi bil 

ponovno izvoljen na kongresu. In seveda naslednji dan ponuditi sodelovanje. Tako da tukaj gre 



 

vsaj, kakorkoli, da bi temu težko rekli načelnost, naj gre vsaj za neko, bom rekel prostodušno 

iskrenost.  

Je pa to naletelo na reakcijo v njegovi lastni stranki. Pred kakšno uro sem dobil sporočilo 

državnega sekretarja gospoda Jasniča, ki se glasi: Ljubo Jasnič odstop z mesta državnega 

sekretarja. Spoštovani predsednik, po današnji izjavi Karla Erjavca v Postojni, ki na ta način 

omalovažuje vse nas oziroma nas potiska v zaščitnike svojih osebnih interesov, mi ni preostalo 

drugega. V kolikor bi želeli obrazložitev dejanja, ki je izključno vezano na odnos predsednika 

stranke do mene, sem za pojasnila na voljo. Skratka, del motivov za današnja dogajanja so tudi 

notranji strankarski boji v nekaterih strankah vladne koalicije in žal so talec teh bojev dolgoročni 

vitalni interesi te države. Hvala lepa. 

 

 

 

 

 

 


