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INA KUKOVIČ: Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na tiskovni konferenci ob sedmem 

delovnem obisku Vlade Republike Slovenije v regiji, tokrat na Dolenjskem in v Beli Krajini. V 

začetku bo spregovoril minister Černač, potem pa predsednik vlade Janez Janša spregovoril o 

vtisih regije, nato še čas za vprašanja. 

 

ZVONE ČERNAČ (minister za infrastrukturo in prostor): Lep pozdrav vsem z moje strani. 

Prometna infrastruktura, cestna infrastruktura in vprašanja povezana z njimi so neka stalnica v 

vsaki izmed regij, ki jo obiščemo in seveda je temu tako tudi na tem območju. Potrebe na tem 

področju so vedno večje od sredstev, ki jih imamo na voljo. Kljub temu pa smo v zadnjem letu 

dni z vsemi tistimi, ki skrbijo za to področje, uspeli nekako postavit prioritete, uspeli pripravit 

neko shemo nadaljnjega razvoja te prometne infrastrukture na posameznih segmentih, 

železnice, ceste in vse ostalo. Predvsem s ciljem, da bi lahko v obdobju naslednje finančne 

perspektive 2014/2020, ki je bila prejšnji teden nekako zaključena in izpogajana na nek 

kontinuiran način izvajali te investicije v modernizacijo in nadgradnjo. No na območju, na tem 

območju na katerem se nahajamo danes, je trenutno v izvedbi več deset projektov na področju 

državnega cestnega omrežja. Vrednost vseh teh projektov presega 580 milijonov evrov v 

naslednjih letih. Eden izmed pomembnejših recimo nadaljevanje obvoznice Črnomelj, ki je bila 

kot veste zaključena v prvi fazi v letu 2008. Gradbeno dovoljenje za nadaljevanje je bilo 

pridobljeno v decembru lanskega leta, v začetku letošnjega leta je postalo pravnomočno in 

ravno danes, sicer ne zaradi tega obiska, je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca za 

nadaljevanje teh del. Gre za kohezijski projekt, ki bo financiran iz sredstev še te finančne 

perspektive 2007/2013, zaradi tega mora biti v dveh letih tudi zaključen. Jaz tudi verjamem, da 

bo zaključen. Najpomembnejši projekt na področju prometne infrastrukture pa je gotovo tretja 

razvojna os. Tretja razvojna os v tem južnem delu od Novega mesta do meje z Republiko 

Hrvaško. Kot veste je vlada na decembrski seji v prvem delu od Novega mesta do priključka 

Maline sprejela umestitev oziroma državni prostorski načrt, ki ta del trase dokončno umešča v 

prostor, vključno z dvema obvoznicama Novega mesta tako vzhodno kot zahodno. Gre v tem 

prvem delu za približno, za slabih 35 kilometrov cestnega odseka dva kilometra predora pod 

Gorjanci. Vlada je v januarju sprejela tudi dodaten sklep, s katerim je zagotovila sredstva v višini 

nekaj manj kot 7 milijonov evrov, tudi iz že obstoječe finančne perspektive za pripravo projektne 

dokumentacije in pričetek odkupov zemljišč in vsega ostalega kar je potrebno za izvedbo te 

investicije. Ambicija je, da ta projekt umestimo v perspektivo 2014/2020 in da ga v najkrajši 

možni časovnici tudi začnemo izvajati. Danes smo se na sestanku z župani Občin Metlika, 

Črnomelj in Semič, županjama in županom, pogovorili glede tega in tudi s sodelavci z Direkcije 

Republike Slovenije za ceste, nekako predstavili okvirno časovnico izvedbe tega projekta. No 

na področju energetike je na tem območju predvidenih v prihodnje investicij za približno 60 

milijonov evrov. Za nekatere so umestitve že sprejete. Državni prostorski načrti. Taka investicija 

je plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine v višini 28 milijonov evrov. Potem sta dva daljnovoda 

dvakrat 110 kilovoltna Trebnje-Mokronog-Sevnica v višini 10 milijonov evrov, kjer je umestitev v 

postopku in Kočevje RTP Črnomelj v višini 15,2 milijona evrov ter RTP Dobruška vas v višini 5 

milijonov evrov, kjer nekako zaključujemo ta postopek umestitve in bo investicija v tem 



 

letošnjem letu pripravljena za izvedbo tudi v povezavi z ostalo komunalno infrastrukturo, ki jo bo 

občina izvajala na tem območju. Na področju energetske sanacije stavb, učinkovite rabe 

energije, prenove javne razsvetljave, zmanjšanja porabe električne energije je bilo v preteklih 

letih na tem območju realiziranih ali pa so v zaključni fazi, kar nekaj projektov. Dva domova za 

starejše v Črnomlju in Novem mestu. Prvi v višini 521 tisoč evrov, drugi v višini nekaj manj kot 2 

milijona evrov. Energetska sanacija bolnišnice, Splošne bolnišnice Novo mesto v višini nekaj 

čez 5 milijonov evrov, treh srednjih šol, šolskega centra Novo mesto 2 milijona 600 tisoč evrov, 

šolskega centra v Novem mestu v višini 1 milijon 785 tisoč evrov, srednje šole Črnomelj v višini 

598 tisoč evrov, projekti modernizacije javne razsvetljave v Novem mestu nekaj čez 500 tisoč 

evrov, Škocjan v Šmarjeških toplicah s področja učinkovite rabe električne energije v 

posameznih podjetjih ravno tako glede individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, 

sistemov ogrevanja na lesno biomaso v Metliki. Skratka gre za projekte, ki so bili vsi na tak ali 

drugačen način sofinancirani tudi iz kohezijskih sredstev. Vrednost vseh projektov je preko 15 

milijonov evrov in seveda pomembno prispevajo k večji energetski učinkovitosti, energetski 

sanaciji stavb v javni lasti, za kar bomo v bodoče tudi formalno obvezani po letu 2014 glede na 

novo sprejete direktive, po katerih bo morala država vsako leto zagotoviti energetsko sanacijo 

vsaj 3 odstotkov stavb v državni lasti. No na področju lokalnih skupnosti, kot veste je bil 

objavljen pred časom razpis v višini 52 milijonov evrov  sredstev za te namene, ki se v teh dneh 

zaključuje. Zaključuje se pregled in evalvacija teh projektov iz območja te regije. Je bilo 

ustrezno ovrednotenih 11 projektov, v višini preko 7 milijonov evrov. V teh dneh bodo tudi sklepi 

izdani in s tem omogočena in priprava teh investicij v letošnjem in naslednjem letu. Preko 100 

projektov bo v celoti odobrenih za sofinanciranje iz teh sredstev in večinoma gre za energetsko 

sanacijo, s tem pa tudi ustrezno prenovo, celovito prenovo in izboljšanje bivalnih možnosti 

šolskih stavb, osnovnih šol, vrtcev, v enem manjšem delu tudi zdravstvenih domov in nekaterih 

drugih objektov. V teku pa je nov razpis v višini, razpisana višina sredstev nepovratnih 55 

milijonov evrov, tudi kohezijska sredstva. Namen tega razpisa je tudi energetska sanacija stavb 

v lasti lokalnih skupnosti, vendar je v tem primeru pa konkretno usmerjen ta razpis na osnovne 

šole, vrtce in zdravstvene domove. Tako, da računamo, da bomo samo v okviru teh dveh 

razpisov bistveno izboljšali standard na področju osnovnega šolstva, vrtčevskega varstva in 

zdravstvenih domov, saj bo v okviru obeh teh razpisov na območju cele države energetsko 

saniranih in ustrezno prenovljenih po naši oceni, preko 200 objektov. Na področju investicij v 

širokopasovno omrežje, so bili v preteklosti izvedeni trije projekti Dolenjske toplice, Semič, 

Mokronog, Trebeljno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Žužemberk. Vrednost vseh teh projektov 

je okrog 30 milijonov evrov. Ostaja na tem območju še nekaj tako imenovanih belih lis, za 

katere verjamem, da jih bo mogoče izpeljati tako kot je bilo to predvideno v naših načrtih izpred 

leta dni do konec leta 2015. Mogoče ob zaključku samo še nekaj besed glede enega izmed 

projektov na katerem na ministrstvu in tudi v tej regiji beležimo dobre rezultate, z namenom 

krepitve javnega prevoza, se je s spremembo zakonodaje v sredini lanskega leta omogočilo 

bistveno boljše subvencioniranje kot veste dijaških in študentskih vozovnic. Rezultati tega 

projekta so zelo ugodni, podvojilo se je število uporabnikov teh storitev, torej dvakrat več dijakov 

in študentov uporablja javni prevoz kot ga je uporabljalo leto pred tem in za relativno simbolično 

ceno, najcenejša cena vozovnice je v razdalji do 60 kilometrov tega prevoza, 20 evrov plus 

dodatnih 5 evrov za mestni prevoz v Ljubljani, se pravi 25 evrov in najdražja cena mesečne 

vozovnice po razdaljah nad 90 kilometrov 50 evrov, kar omogoča zelo zelo znaten prihranek 

tudi v družinskih proračunih, tam nekje okrog 1.500 evrov na letni ravni se giblje na dijaka 

oziroma študenta in kar je še bolj pomembno, je nekako prvi korak k bodoči uvedbi 

integriranega javnega prevoza, ki naj bi bil uveden do konca prihodnjega leta. Hvala lepa.   

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Vlada je danes na delovnem obisku na Dolenjskem 

in v Beli Krajini natančno preslikala situacijo v celotni regiji. V času od kar jaz vodim slovenske 

vlade, je to tretji obisk kompletne vlade na tem območju. Zadnji je bil pred petimi leti. Dolenjska 

in Bela Krajina je ena manjših slovenskih regij, tudi ena manj poseljenih, hkrati je pa to izvozno 

najmočnejša slovenska regija. V tej regiji deluje preko 370 izvozno usmerjenih podjetji. Regija 

ustvari več kot 13 odstotkov celotnega slovenskega izvoza in ta izvozna podjetja, gre predvsem 



 

za 24 večjih oziroma velikih gospodarskih družb, ustvarja na letni ravni tudi 2 milijardi 800 

milijonov evrov slovenskega izvoza. Gre kot rečeno tudi za izvozna podjetja, ki so velik 

zaposlovalec in predvsem zaradi te oblike aktivnosti gospodarstva je brezposelnost v celotni 

regiji nekje na slovenskem povprečju oziroma nekoliko nad njim. Ni pa ta splošna slika nekaj 

kar velja za celotno regijo, so velike razlike med Belo Krajino in Novim mestom z okolico. 

Gledano na sploh celotno regiji,  sta dva največja problema prometna infrastruktura in 

brezposelnost. Oba ta dva problema sta locirana v Belo Krajino. Se pravi, tudi če vzamemo 

regijo kot celoto in povprečje in statistiko, sta to dva največja problema detektirana tukaj. Še 

posebej izpostavljena sta ravno tukaj kjer smo zdaj, se pravi v belokranjskih občinah. Industrija 

v celotni regiji je močno navezana na avtomobilsko proizvodnjo oziroma na izdelavo 

avtomobilov in avtomobilskih delov. S tega vidika je bilo tekom obiska vlade, posamičnih 

ministrstev, tudi mojega v posamičnih podjetjih, veliko govora o strategiji, ki jo je slovenska 

vlada sprejela pred enim tednom. Gre za strategijo slovenske industrijske politike. S to strategijo 

Slovenija industrijo ponovno vrača v središče. V ospredje iz ozadja, kjer je bila v zadnjih dveh 

desetletjih, ko se je pač smatralo, da morajo razvite države bistveno znižati delež industrijske 

proizvodnje v bruto domačem proizvodu na račun večjega deleža storitev, še posebej finančnih. 

Finančna kriza v Evropi in v svetu na sploh je razblinila to iluzijo. Izkazalo se je, da so šle skozi 

to krizo bistveno bolje tiste države, ki so imele močno industrijsko bazo, tiste države, ki so imele 

industrijo, ki se je bila sposobna prilagajat in z inovacijami sledit zahtevam globalnega trga. S 

tem aktom, ki smo ga na vladi sprejeli pred tednom dni, se je tudi Slovenija zaenkrat samo 

teoretično, ker gre za koncept, ki ga bo treba v veliki meri šele realizirat, ponovno postavila na 

tisto trezno stran razvitega sveta, ki gleda v prihodnost skozi trezna očala v tem smislu, da se 

zavedamo, da za to, da nekaj zaslužiš oziroma, da imaš večjo dodano vrednost moraš 

proizvajat nekaj, kar se da prodajati, kar drugi želijo, kar drugi potrebujej. Jedro te strategije je 

slovenska industrija, kot generator inovacij rasti in zaposlovanja. To seveda pomeni, da se bodo 

moral tej strategiji prilagajati udi drugi družbeni podsistemi. Od recimo infrastrukturnih do vzgoje 

in izobraževanja oziroma izobraževalnega sistema, ker je zaenkrat v stanju v kakršnem smo, 

velika razlika oziroma diskrepanca med potrebami in povpraševanjem. Kriza je seveda 

prizadela tudi Dolenjsko in Belo Krajino. Ko smo malo primerjal sliko izpred petih let s sedanjo, 

ta slika pokaže, da je v tem času bilo v regiji 87 stečajev. Že izbrisanih iz registra je skoraj 40 

gospodarskih družb, kar je seveda privedlo tudi do povečane brezposelnosti in večjih potreb po 

socialnih transferjih. Kot rečeno je brezposelnost v regiji podatek, zadnji podatek, ki je za 

november lanskega leta 12,7 odstotna, to je nekoliko nad slovenskim povprečjem, z 1,8 

odstotka višja kot pred letom dni. Znotraj te strukture brezposelnih skrbi delež mladih, ki je nekje 

na sami meji, na sami kritični meji brezposelnosti, kot jo je prejšnji teden definirala tudi 

Evropska unija, se pravi na okrog 25 odstotkih. Prejšnji petek smo ob zaključku pogajanj za 

naslednjo sedemletno finančno perspektivo 2013/2020 na ravni Evrope ustanovili poseben 

sklad v višini 6 milijard evrov iz katerega bodo lahko institucije v regijah v državah članicah 

Evropske unije črpale sredstva. Ampak kriterij ne bo država, temveč posamična regija, 

kohezijska regija. Se pravi pri nas je to vzhodna Slovenija, kamor spadata tudi Dolenjska in 

Bela Krajina. Te regije oziroma institucije, ki se ukvarjajo z odpravo ali pa blažitvijo problema 

brezposelnosti mladih, bodo lahko iz tega sklada v višini 6 milijard dobivala posebna sredstva, 

kriterij pa je, da ta odstotek presega 25 odstotkov vseh brezposelnih oziroma 25 odstotkov v 

mladi generaciji. Za celotno vzhodno kohezijsko regijo nimamo še popolnoma zaključenih 

lanskih podatkov, ampak ti prvi izračuni kažejo, da bo celotna vzhodna kohezijska regija 

upravičena do teh sredstev, kar pomeni, da bomo lahko znotraj obstoječih programov 

zaposlovanja mladih, nekatere aktivnosti okrepili tudi s pomočjo teh evropskih sredstev. Ko že 

govorimo o tej temi, mogoče še nekaj podatkov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je 

glavni vir oziroma način delitve kohezijskega denarja, se je tukaj doslej financiralo 122 projektov 

v regiji, višina dodeljenih sredstev znaša skupaj preko 100 milijonov evrov, iz evropskega 

socialnega sklada oziroma iz sredstev evropskega socialnega sklada pa je bilo oziroma je še 

sofinanciranih 73 projektov v skupni vrednosti preko 13 milijonov evrov. Na podlagi zakona o 

financiranju občin, so občine iz te regije za sofinanciranje v lanskem letu prijavile 24 projektov v 

skupni vrednosti, skoraj 3 milijone in pol evrov. Imamo tudi podatke za stimulacijo oziroma za 



 

spodbujanje neposrednih tujih investicij v regiji. V zadnjih petih letih je bilo iz teh sredstev 

izplačanih preko 5 milijonov evrov štirim podjetjem, ki so oziroma kjer roki niso še povsod mimo, 

naj bi ustvarila iz tega naslova skoraj 400 novih delovnih mest. No in čisto ob koncu ko 

govorimo o teh kohezijskih sredstvih 8. februarja se pravi prejšnji petek je kot sem že prej 

omenil, bilo zaključeno pogajanje o naslednji finančni perspektivi. Slovenija je izboljšala svoj 

neto položaj, čeprav je dolgo časa kazalo drugače. Ko smo zaključili pogajanja za finančno 

perspektivo 2007/2013, smo bili prepričani, da bo Slovenija v naslednji finančni perspektivi neto 

plačnica glede na trende, ki so takrat bili, potem so bili v krizi ustavljeni. Slovenija je ne samo 

ohranila položaj neto prejemnice iz evropskih sredstev, ampak ga je okrepila. Prej je bil neto 

položaj 0,87 odstotka letnega bruto domačega proizvoda, zdaj se je povečal na 1,03 odstotke, 

se pravi za več kot 13 odstotnih točk. V celoti bo Slovenija iz sredstev, ki se jih da izračunat 

glede na težo nacionalnih ovojnic v naslednjih sedmih letih iz evropskih sredstev dobila okrog 5 

milijard 400 milijonov evrov. Vendar bo seveda kot vplačnica v evropski proračun, tja tudi 

vplačevala, tako, da bo neto pozicija Slovenije v smislu čistih prilivov v slovenski državni 

proračun in kasneje k neposrednim uporabnikom 370 milijonov evrov letno, če hočete to seštet, 

je to krat sedem za sedemletno obdobje. Ta letni izračun pa seveda ne pomeni, da je na voljo 

vsako leto samo 370 milijonov. Teoretično so na voljo že prvo leto finančne perspektive 

praktično vsa sredstva, vendar jih moraš biti sposoben pridobit z dobrimi programi in jih seveda 

tudi investirat v skladu z domačimi, evropskimi pravili. Zdaj to pogajanje se je izteklo pač 

bistveno bolje za nas kot je bilo v začetku pričakovano. Ta sredstva Slovenija nujno potrebuje in 

glede na to, da je Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji, na vzhodni in zahodno, 

Dolenjska in Bela Krajina spadata v vzhodno kohezijsko regijo, in glede na to, da je zahodna 

kohezijska regija prešla med razvite evropske regije, kjer zaradi Ljubljane, Gorenjske, Obale 

presega splošne kriterije razvitosti oziroma povprečne razvitosti Evropske unije. Poln obseg 

evropske kohezije pade samo še na vzhodno regijo in ta sredstva bodo v naslednjih sedmih 

letih v celoti na voljo. Se pravi za marsikaj, kar se je že doslej tukaj na Dolenjskem in Beli Krajini 

financiralo iz teh evropskih sredstev. Je pa kot je dejal že minister za okolje in prostor, kar nekaj 

sredstev še iz tekoče finančne perspektive in vlada vlaga velike napore, da ta sredstva ne 

ostanejo. V lanskem letu smo odpravili nekatere hude zamude, ki so bile tukaj prisotne, tako da 

je bil, zdaj imamo že dokončne podatke v lanskem letu, neto priliv sredstev iz evropskega v 

slovenski proračun 40 milijonov evrov na mesec, to je še enkrat več kot leta 2011, to je ta neto 

priliv znašal nekaj več kot 20 milijonov in če ta tempo ne bo umetno zaustavljen v tem letu, bo 

Slovenija 100 procentno počrpala vsa sredstva, ki so na voljo še v tej finančni perspektivi. 

Toliko. Če so kakšna vprašanja. 

  

ALEKSANDER KOLEDNIK (planet siol.net): Aleksander Kolednik  mene pa zanimajo te 

številke glede državnih pomoči. Tukaj je razvidno, da je jugovzhodna Slovenija leta 2011 dobila 

2,38 odstotka vsega denarja, na drugi strani pa recimo osrednja slovenska regija, ki je dobila 

kar 59,9 odstotka vseh sredstev. Me zanima kako pojasnjujete ta nesorazmerja in kaj bo država 

konec koncev naredila, da se to spremeni? 

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: Ja na to vprašanje sta dva odgovora oziroma dve 

pojasnili. Zagotovo je ključni razlog za takšno lokacijo državnih pomoči dejstvo, da je Slovenija 

izjemno centralizirana država in dokler ne bomo sposobni izpeljat regionalizacije oziroma 

ustanovit pokrajin, bomo temu tako. In bo temu tako ne glede na to kako sprejemamo in 

posodabljamo zakone o skladničnem regionalnem razvoju in tako naprej. Če je država 

centralizirana, to seveda pomeni poleg drugega, da se tudi denar tako ali drugače steka v 

center, tudi tisti, ki se nekam deli, torej običajno potem vsaj deloma pride nazaj. Drugi del 

odgovora je povezan s prvim. V vseh teh letih za katere imate te podatke, še posebej pa za ta 

krizna leta, čeprav tudi prej ni bilo dosti bolje, kot je razvidno iz teh številk, je bilo veliko državn ih 

pomoči raznim podjetjem, kot so Adria in tako dalje, ki imajo svoje sedeže v Ljubljani. To 

pomeni, da je potem tudi lokacija tega denarja v osrednjo slovensko regijo neposredno in potem 

pridejo ven podatki, ki seveda kažejo, da ena in to najbolj razvita regija dobi dve tretjini vsega 

denarja, ki je izplačan za državne pomoči in to v najbolj kriznih letih, vse ostale regije pa pač 



 

eno tretjino. Mi smo v lanskem letu začel spreminjat te mehanizme in podatki za lansko leto 

bodo drugačni, ni pa ta statistika seveda še končana. Ne bo pa stanje radikalno boljše, dokler 

bo država centralizirana, ker je to zgolj posledica tega dejstva.  

 

VERA LADŽIČ (POP TV): Gospod minister Černač, glede prometne infrastrukture me zanima. 

Omenjate okvirno časovnico projekta tretje razvojne osi. Če lahko konkretno poveste, kakšne 

so podrobnosti? 

 

MINISTER ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR ZVONE ČERNAČ: Ja hvala lepa za to 

vprašanje. No ta prvi del je umeščen v prostor. Pripravlja se vsa potrebna projektna 

dokumentacija. Pripravljajo se načrti za parcelacijo, odkupe zemljišč in vsega ostalega. V 

kolikor bo časovnica, ki smo jo danes nekako okvirno predstavili tudi realizirana, verjamem, da 

smo sposobni začet na tem odseku nekje konec leta 2014 tudi s prvimi deli. To je v tem delu, 

kjer je trasa že umeščena v prostor. V preostalih dveh odsekih, se pravi proti Metliki, proti 

Črnomlju in Vinici, kjer gre še za dve prostorski umestitvi, dva prostorska načrta, pa računamo, 

da bo ta umestitev v prvem delu realizirana do konca letošnjega leta in v zadnjem delu v 

prihodnjem letu, kar bo nekako omogočilo, da se bo celotna investicija lahko dogajala v okviru 

naslednje finančne perspektive. 

 

DRAGANA STANKOVIČ (Dnevnik): Mene zanima glede družbe Krka, zakaj ste se odločili za 

umik iz lastništva Krke, umik države iz lastništva? 

 

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA: Prvič te odločitve še ni, obstaja predlog finančnega 

ministrstva še bom rekel še v prejšnji sestavi, ki ga je vlada poslala v usklajevanje v Državni 

zbor. Klasifikacijo naložb sprejme Državni zbor. In to je pač ena od možnosti. Glede na prvi krog 

usklajevanja, mislim da je zdaj že možno reči, da bo najbrž glede na stališča poslanskih skupin 

država ostala v lastništvu Krke. Skratka to ne bo spremenjeno v izključno portfeljsko naložbo.  

 

VERICA MARUŠIČ (Vaš Kanal Novo mesto): Belokranjci bi bili veseli, če bi ti podatki, ki jih 

navajate za regijo, veljali tudi za Belo Krajino, ampak na žalost so drugačni in glede na razmere 

v belokranjskem gospodarstvu, razvoj, ki je več kot zastal, več kot 19 odstotno brezposelnost, 

so nekako pričakovali, da boste se na delovnem obisku na Dolenjskem in Beli Krajini podali 

med obrtnike in podjetnike. Odločili ste se, da na tem območju obiščete edino Dom starejših 

občanov. Zakaj? 

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: No jaz vedno če je le možno, na teh obiskih regije 

obiščem vsaj eno podjetje in seveda eno institucijo izven tako imenovanega realnega sektorja. 

In tako je bilo tudi tokrat. Sem pa v času mandata te vlade, srečal mnogo podjetnikov in 

gospodarstvenikov tukaj iz Bele Krajine. Imeli smo različne pogovore. Tudi v zadnjih tednih ko 

smo pač delal opomnike za ta obisk in ta slika tukaj mi je popolnoma jasna. In tudi prej ko sem 

govoril o statistiki sem povedal, da tista dva ključna problema sta še posebej koncentrirana na 

Belo Krajino in sta tudi med sabo povezana. Se pravi infrastruktura oziroma slaba cestna 

povezava in brezposelnost sta dve posledici stanja, ki sta pač oziroma dva vzroka, ki sta 

povezana za to sliko, ki jo tukaj vidimo. Zaradi tega je tudi eden od velikih poudarkov tega 

obiska in tudi priprave na ta obisk, bil dan na bom rekel čim krajših rokih za začetek izgradnje te 

tretje razvojne osi, kjer bo veliko teh problemov pač potem odpadlo. Tudi sam sem govoril z 

nekaterimi tujimi potencialnimi tujimi investitorji, ki prihajajo v Slovenijo, iščejo lokacije in mi 

vedno skušamo svetovat pač tiste regije, kjer je na voljo dovolj delovne sile oziroma kjer je 

velika brezposelnost, ker na ta način rešujemo dva problema in seveda ko govorimo o Beli 

Krajini, je to prvi pomislek. To je prvi pomislek. Zdaj za ostalo Slovenijo je glavna ovira ko gre za 

investitorje, da se odločijo za investicije še posebej če gre za tujce, tok trg delovne sile. To v teh 

tednih rešujemo in tako naprej, ampak ko pa govorimo o Beli Krajini pa to z njihove strani ni 

nikoli prvi razlog oziroma prva ovira, ki jo navajajo. Prva ovira je pač komunikacija, prometna 

infrastruktura. Tako, da ko boste odprli bom rekel ta vsaj prvi odsek tretje razvojne osi od 



 

Novega mesta sem, se bo tudi ta drugi problem začel zmanjševat in bo tudi na sploh možnost 

za povečanje blaginje v Beli Krajini bistveno večja. Infrastruktura je tukaj seveda prva, tukaj 

lahko zgradite kar hočete. Industrijske cone takšne in drugačne, ne bodo pogoji za investiranje 

brez izgrajene infrastrukture enaki kot so v drugih delih, kjer se je to že zgodilo. To je ključna 

zadeva in zdaj o tem smo že velikokrat govoril. Kateregakoli podjetnika v Beli Krajini vprašaš, 

pove isto. Skratka zdaj ni naša naloga, da še naslednjih pet let ugotavljamo vzrok, ki ga vsi 

poznamo, ampak ga je pač treba rešit. In ti roki, ki jih je kolega Černač povedal, so realni od 

petka naprej je realen tudi del sredstev, ki so potrebna za to, da začnemo tukaj z izgradnjo te 

prometnice. Ta kohezijska sredstva o katerih sem prej govoril, ki bodo na voljo v Sloveniji iz 

naslednje evropske finančne perspektive, so zdaj dejstvo, to ni več nekaj v zraku. Slovenija bo 

zmogla zagotovit ta del lastne udeležbe. Potrebno bo pa pridobit še koncesijska sredstva iz 

oddaje obstoječe avtocestne infrastrukture v koncesijo. To je pa tista polovica realnih sredstev, 

ki jih pač potrebujemo. Brez tega bodo šle stvari počasi in bo tudi obisk vlade čez pet let v tem 

delu Slovenije omejen na ugotavljanje vzrokov. To je zdaj dejstvo. Ni na voljo drugih sredstev 

kot ta, ki jih lahko dobimo iz tega naslova in pač če bo to v naši moči, bomo to letos tudi izpeljal.  

 

MATEJ HLEBŠ (Planet tv): Jaz bi pa eno širše vprašanje zastavil, in sicer stranke, ki zahtevajo 

vaš odstop in so vas pozvale, da greste po zaupnico v parlament sami še vedno nimajo uradne 

alternative. Zdaj po teh podatkih, ki jih imam, je Miro Cerar rekel, da še vedno razmišlja in da bo 

le takrat na voljo kot kandidat, če bo imel zadostno podporo. Se pravi še vedno ni alternative. 

Kako vidite to situacijo? Drugo pa, kako, v kakšni luči vidite napovedujočo se interpelacijo zoper 

ministra Žiga Turka? 

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: So še kakšna vprašanja na podobne teme, da ne 

bomo... bomo zbrali tako kot na javni tribuni.  

 

PETRA DRŽAJ (Televizija Slovenija): Kako komentirate trenutne bonitetne ocene Slovenije in 

zadnje dogajanje v zvezi z SLS? 

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: No saj to je na isto temo. Saj bom.  

 

VERA LADŽIČ (POP TV): Mene še zanima, nekateri tuji mediji že poročajo namreč, da je le še 

vprašanje časa, kdaj bo Slovenija zaprosila za mednarodno finančno pomoč, me zanima kaj vi 

pravite na to? In pa seveda, vaša ocena alternative iz dane politične situacije, menite, da lahko 

predsednik države pomaga na jutrišnjem sestanku? Nazadnje vam svetuje nekako iz lastne 

izkušnje, da greste po zaupnico in tako pridobite legitimnost vlade. 

 

PREDSEDNIK VLADE RS JANEZ JANŠA: To bo vse. Torej kar se tiče izkušnje mojega 

predhodnika so te naslednje, on je šel po zaupnico v parlament konec septembra leta 2011, te 

zaupnice ni dobil in potem je Slovenija potrebovala štiri mesece in pol preden smo dobili novo 

vlado. Mogoče smo si to lahko leta 2011 še privoščil, vendar smo to zelo drago plačali. Danes si 

tega Slovenija ne more privoščiti, zato seveda po tej poti jaz ne mislim hodit in to tudi ne bi bilo 

dobro za državo. Zdaj kar se tiče ostalih zadev, pa je to takole, pustni čas počasi mineva, s tem 

tudi čas Virantovanja. Zdaj bodo začel prihajat računi, pripravite denarnice. Hvala lepa. 

 


