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Datum: 19. 09. 2016 

 

Zapisnik 11. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje,  

Semič, Kulturni center Semič , dne 15.09. 2016 

Predsedujoči Svetu Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje), župan Občine 
Kočevje dr. Vladimir Prebilič (v nadaljevanju predsedujoči), je za dne 15.09. 2015 ob 10:30 uri, v prostorih 
Kulturnega centra v Semiču sklical 11. redno sejo Sveta ORP Pokolpje.  

Prisotni člani ORP Pokolpje: 

- Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje 
- Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj 
- Polona Kambič, županja Občine Semič 
- Lili Butina, županja Občine Kostel 
- Milena Glavač, direktorica RC Kočevje Ribnica d.o.o. (po pooblastilu župana Občine Loški Potok) 
- Darko Zevnik, župan občine Metlika 
- Srečko Štefanič, Melamin d. d. Kočevje, direktor 
- Stanislav Malerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, predsednik 
- Branko Južnič, RECINKO, d.o.o., Kočevje, direktor 

 

Ostali prisotni: 

- Snežana Čanak, Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, sekretarka 
- Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d.o.o., direktor 
- Peter Črnič, Razvojno informacijski center Bela krajina, direktor 
- Iztok Pantar, Podjetniški inkubator Kostel, direktor 
- Marko Stijepić, Podjetniški inkubator Kočevje, direktor 
- Lili Štefanič, Občina Kočevje, direktorica občinske uprave 
- Tjaša Kump Murn, Razvojni center Novo mesto, d.o.o. 
- Tomaž Lovšin, Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. 
- Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina 

 
Odsotnost so opravičili:  

- Anton Kambič, Kambič, d.o.o., direktor 
- Bojana Klepac, Društvo podeželskih žena Kočevske 
- Stane Križ, Območno obrtno podjetniška zbornica Metlika, predsednik 
- Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, direktor 
- Katja Konečnik, Zavod za gozdove, vodja 

 
Ostali odsotni člani ORP:  

- Aleš Knavs, Riko Ekos, direktor 
- Jožef Nemanič, Območno združenje Rdečega križa Metlika 
- Marjanca Cimerman, Sekretarka območnega združenja Rdečega križa Črnomelj 
- Antun Volf, župan Občine Osilnica. 

 

Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 
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Za 11. redno sejo Sveta ORP Pokolpje je bil predlagan naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov zapisnika 10. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 18.12.2015 
2. Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje 
3. 5. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 

Pokolpje v obdobju 2011-2016, avgust 2016 
4. Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju do leta 2020 
5. Razno. 

 

V uvodu je predsedujoči sveta ORP dr. Prebilič pozdravil prisotne, preveril sklepčnost ter podal ugotovitev, 
da je seja sklepčna. V razpravo je podal dnevni red, ki je bil s strani članov Sveta ORP Pokolpje soglasno 
sprejet. 

 

Ad1) Pregled realizacije sklepov zapisnika 10. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 18. 12. 2015 
 
Po pregledu sklepov 10. redne seje Sveta ORP so se člani ORP soglasno sprejeli zapisnik predhodne redne 
seje. 
 
 
Ad2) Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje 
 
Za predsedovanje svetu ORP Pokolpje, člani sveta soglasno izvolijo Polono Kambič, županjo Občine Semič, ki 
prevzame vodenje seje. 

SKLEP 1: 

Vodenje Sveta ORP Pokolpje za obdobje enega leta prevzame Polona Kambič, županja Občine Semič. 

 
Ad3) 5. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 
Pokolpje v obdobju 2011-2016, avgust 2016 
 
Predsedujoča je pozvala g. Tomaža Lovšina, da predstavi 5. letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje. G. 
Lovšin je povedal, da gre za poročilo v obdobju 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 in je predstavljeno po 
posameznih ukrepih. Pri Ukrepu 1: Instrument 1.1, je posebej izpostavil 4 JR, na katerega je prispelo 17 
vlog, 8 je bilo odobrenih, po odstopu od podpisa pogodbe pa je aktivnih 7, ki obetajo 24 novih zaposlitev in 
24 ležišč. Instrument 1.2: Na območju sta delovala dva podjetniška inkubatorja (PIK in Kostel), potekale pa 
so aktivnosti za vzpostavitev tretjega na območju Bele krajine. Pripravljen je bil dokument Vzpostavitev 
mreže podjetniških inkubatorjev v JV Sloveniji. Instrument 1.3: Investiciji v DSO sta bili zaključeni v letu 
2014, v letu 2015 je bilo še zgolj nekaj izplačil. Oba domova delujeta. Instrument 1.4: Institucije izvajajo 
obveščanje javnosti o razpisih, dogodkih, direktno obveščanje po elektronski pošti na več kot 900 naslovov, 
prisotni na sejmu MOS in Expo Real, izvedeno 8 delavnic, izvedeno več sto svetovanj. Ukrep 2: Odločbe so 
bile izdane 16-im delodajalcem, višina izplačil skoraj 48.000 EUR, sofinanciranih 30 delovnih mest. Ukrep je 
bil bolj izkoriščen kot leto poprej. Ukrep 3: Davčno olajšavo je koristilo 19 zavezancev, davčna korist (za 
zaposlovanje) več kot 84 tisoč, za investiranje 401 tisoč. Ukrep 4: Razpisov v letu 2015 za razvoj podeželja ni 
bilo, potekale so zgolj kontrole ter po eno izplačilo iz naslova 6. in 7. JR. Ukrep 5 se ni izvajal. Ukrep 6: 
Potekale so pripravljalne aktivnosti za 3. in 3.a razvojno os, dela na partizanski magistrali, na železniški 
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infrastrukturi pa se ni izvajalo nič. Zaradi slabega izvajanja tega ukrepa je celotna realizacija programa 
Pokolpje zelo slaba. Ukrep 7: aktivnosti so potekale, pojavila pa se je civilna iniciativa. 
 
V letu 2015 je bil prvič objavljen razpis P2R. Iz območja Pokolpja je sredstva po tem razpisu prejelo 11 
podjetnikov. 

Po podanem poročilu je predsedujoča opomnila, da smo na pragu novega obdobja in pozvala k razpravi. G. 
Štefanič je podal pripombo glede generalne ocene izvajanja programa. G. Lovšin pove, da je brezposelnost 
naraščala do leta 2013 po tem obdobju pa se brezposelnost zmanjšuje. Preko JR Pokolpje je bilo realiziranih 
249 zaposlitev, poleg tega pa so nekatera podjetje zaposlila več kot so obljubila. V razpravi je bilo 
ugotovljeno, da so mnogi obdržali delovna mesta, ki jih sicer, brez razpisov, ne bi bilo, da se učinek razpisov, 
zaradi triletnega obdobja zaposlovanja po razpisu, kaže šele sedaj in da se je v Črnomlju zgodil »Danfoss« 
po začetku izvajanja programa Pokolpje. Kontrole so pokazale, da s kvaliteto delovnih mest ravno ne 
moremo biti zadovoljni, da se v veliki meri zaposluje tuja delovna sila, a neto dodana vrednost na 
zaposlenega je kljub temu v Pokolpju od leta 2012, ko je bila 25.709 narasla in je v letu 2015 31.167. 

Ga. Čanak razloži, da bo program Pokolpje zaključen šele, ko bo celotno območje imelo stopnjo 
brezposelnosti pod 17 %, vendar ne pred letom 2020, ker se v času trajanja programa ta ne zaključuje. Po 
uredbi se, za določitev problemskega območja, stopnja brezposelnosti meri v zadnjem tromesečju. Prisotni 
se strinjajo, da je tri-mesečno obdobje meritve brezposelnosti zelo kratko obdobje zaradi izrazitega 
sezonskega zaposlovanja nekaterih podjetij. 

G. Bratkovič poda predlog, da Letno poročilo vsebuje tudi ključne ugotovitve: kakšen premik je bil narejen, 
priporočilo za naprej, saj bi bilo smiselno v prihodnosti dati prednost kvalitetnejšim delovnim mestom. 

Ga. Čanak opozori, da je mogoče precej na to temo razbrati iz poročila o opravljenih kontrolah. 

Ga. Čemas Stjepanovič opozori, da velik del nezaposlene populacije pri nas predstavljajo Romi, ki so 
praktično nezaposljivi. Ustreznega kadra na območju ni. Takšne informacije dobivamo od uspešnih 
podjetnikov. Struktura brezposelnih je v Pokolpju specifična. 

Predsedujoča ga. Kambič poudari, da smo kljub vsemu v prvem obdobju trajanja programa dosegli določene 

rezultate. Predlaga sprejem naslednjega sklepa, ki je bil soglasno sprejet: 

 
SKLEP 2: 

 
Svet ORP Pokolpje se je seznanil z vsebino 5. letnega poročila o izvajanju programa spodbujanja 
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016. 
 
Predsedujoča predlaga sklep: 

SKLEP 3: 
 
Svet ORP potrjuje vsebino 5. letnega poročila o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in 
ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016 in sprejema čistopis dokument v predloženi 
obliki. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Ad4) Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju do leta 2020 
 
Predsedujoča pozove g. Čanak, da predstavi program do leta 2020, ki smo ga dolgo pričakovali in ga je 
Vlada RS sprejela 23.6.2016. Ga. Čanak poudari pomembnost Sklepa o dodatni začasni podpori območjem z 
visoko brezposelnostjo, ki ga je Vlada sprejela maja 2016. S tem sklepom so bili poenoteni ukrepi podpore 
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problemskim območjem. Na osnovi tega je bil pripravljen spremenjen program konkurenčnosti, ki sedaj 
velja od 2011 do 2020. Ta sledi predlogom, razpravam na sejah ORP. Program zajema 209,5 mio EUR 
podpore, saj je bil prvoten program nerealno načrtovan. Novo je to, da so v programu zajeti drugi viri 
financiranja, pri čemer gre za povratne in nepovratne vire, dodano je 23 mio povratnih virov financiranja. Ni 
izključeno, da bo program spreminjan. 
 
Predsedujoča opozori, da program ni bil realiziran tudi zaradi administrativnih težav podjetnikov pri 
uresničevanju ciljev, pogojev in izrazi upanje, da bodo v novem obdobju razpisi na osnovi dosedanjih 
izkušenj formulirani z upoštevanjem teh težav. 
 
Ga. Čanak pa pove, da Ukrep 1 ni težava dosedanjega programa, ampak drugi ukrepi. MGRT prisluhne 
težavam. Pri razpisih se morajo upoštevati vse uredbe o državnih pomočeh. 
 
G. Srečko Štefanič postavi vprašanje glede nadaljnjih razpisov, kakšen bo časovni potek razpisov po novem 
programu. Ga. Čanak odgovori, da bodo zadeve v kratkem pripravljene in bodo nemoteno tekle naprej. 
Možnost razpisa je že v decembru.  
 

SKLEP 4: 
 
Svet ORP Pokolpje se je seznanil s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 
Pokolpju do leta 2020. 
 
Predsedujoča Sveta ORP ga. Kambič opozori, da so za novo obdobje programa potrebne nove pogodbe z 
institucijami in želja je, da se sklenejo v najkrajšem možnem času. Ga. Čanak opozori na neprimerljivost 
pogodbe za delovanje institucij pri podpori izvajanja Instrumenta 1.4 (v prihodnje 1.5) in pogodbe za 
financiranje inkubatorjev. Za slednjo je potreben dogovor med institucijami o financiranju v naslednjem 
obdobju, dogovor kaj se bo izvajalo iz koncepta mreže podjetniških inkubatorjev. 
 
Predsedujoča predlaga sprejetje sklepa: 
 

SKLEP 5: 
 

Svet ORP Pokolpje predlaga, da se pogodba za izvajanje instrumenta Promocija problemskega območja z 
visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa v okviru 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 pripravi in podpiše najkasneje do 
konca novembra 2016.  
 
Predlog je soglasno sprejet. Predsedujoča predlaga tudi: 
 

SKLEP 6: 
 

Svet ORP Pokolpje predlaga, da se začnejo pogajanja za sklenitev pogodbe o financiranju Instrumenta 1.6 
Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 -2020: Vzpostavitev mreže podjetniških 
inkubatorjev v Pokolpju do konec septembra 2016. Koordinator pogajanj bo Podjetniški inkubator 
Kočevje. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Ad5) Razno 
 
Predsedujoča pove, da so Občine Bele krajine poslale na MGRT dopis v katerem predlagajo, da se prisluhne 
specifikam podjetnikov pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. MGRT je zahtevalo bolj konkretne 
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odgovore ter vključitev še primerov iz kočevskega. Želja je, da MGRT rešuje posamezne primere z vso 
vnemo, saj želimo pridobiti na območju raje več delovnih mest, kot da uničimo že obstoječa podjetja, kar 
nekaterim grozi, tudi zaradi ograje na Kolpi. 
 
Ga. Čanakova pove, da MGRT skuša obravnavati vsakega posamično. Načrtovana delovna mesta prinašajo 
točke. Pogodbene obveznosti so jasne, obresti predpisane. Treba je imeti tehtne razloge, na osnovi katerih 
se posamezniki potem obravnavajo vsak posebej. Vse pa je potrebno enako obravnavat. 
 
G. Malerič opozori na velike (prevelike) obresti v primeru vračanja sredstev iz naslova JR. Bančne obresti so 
se v času programa drastično zmanjšale. Kljub temu, da ne zagovarjamo tistih, ki so izigrali sistem, je 
potrebno stopiti podjetjem nasproti in individualno obravnavati posamičen problem. Prav tako bi bilo treba 
podrobneje definirati kaj se spremlja pri dodatnih zaposlitvah, zaposlitve na presečen datum ali dejansko 
opravljene ure.  
 
V razpravi je še ugotovljeno, da imajo podjetniki težavo tudi s kratkim rokom vračila in da morajo vsak svoj 
problem reševati s skrbnico pogodbe. 
 
Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa: 
 

SKLEP 7: 
 

Svet ORP Pokolpje apelira na MGRT, da upošteva specifičnosti podjetij pri izpolnjevanju zahtev iz naslova 
javnih razpisov Pokolpje in obravnava vsakega posamično. 
 
Sklep je sprejet. 
  
Razprava je nadalje potekala na temo obravnave Pokolpja pri ostalih razpisih. Ker je del JV regije, je slabo 
ocenjen po koeficientu razvitosti. Ne dobi dodatnih vzpodbud kot problemsko območje, ampak zgolj kot 
obmejno območje. Mnenje je, da bi Pokolpje moralo dobiti točke tako za obmejno kot za problemsko 
območje in če je potrebno, se predlaga tudi sprememba uredbe. Pokolpje ima nasproti drugih problemskih 
območij veliko specifičnosti: je obmejno, problemsko in na južni meji, kjer ni zaledja bolj razvitih držav. 
Predsedujoča da na glasovanje naslednji sklep: 
 

SKLEP 8: 
 

Svet ORP apelira na MGRT, da poišče možnosti, da se pri vseh javnih razpisih za vlaganja na območju 
Pokolpja pri točkovanju upoštevata oba kriterija: kriterij problemskega območja in kriterij obmejnega 
območja. 
 
Sklep je soglasno sprejet. 
 
Seja je bila zaključena ob 12:15. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                            Predsednica Sveta ORP Pokolpje: 

Vesna Fabina 

RIC Bela krajina                                                                      Županja Občine Semič 

                                                                                                                              Polona Kambič 


