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Datum: 19. 06. 2017 

 

Zapisnik 12. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje,  

Semič, Kulturni center, dne 19. 06. 2017 

Predsedujoča Svetu Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje), županja 

Občine Semič Polona Kambič (v nadaljevanju predsedujoča), je za dne 19. 06. 2017 ob 14 uri, v 

prostorih Kulturnega centra v Semiču sklicala 12. redno sejo Sveta ORP Pokolpje.  

Prisotni člani ORP Pokolpje: 

- Polona Kambič, županja Občine Semič, 

- Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, 

- Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj, 

- Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok, 

- Darko Zevnik, župan občine Metlika, 

- Srečko Štefanič, Melamin d. d. Kočevje, direktor, 

- Anton Kambič, Kambič, d.o.o., direktor, 

- Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, direktor, 

- Peter Črnič, direktor RIC Bela krajina (po pooblastilu Staneta Križa, Območno obrtno 

podjetniška zbornica Metlika, predsednika). 

 

Ostali prisotni: 

- Marko Drofenik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, generalni direktor 

Direktorata za regionalni razvoj 

- Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sekretarka, 

- Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d.o.o., direktor, 

- Milena Glavač, RC Kočevje Ribnica, direktorica  

- Marko Stijepić, Podjetniški inkubator Kočevje, direktor, 

- 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, 

- vabljeni: Franc Gönc, vodja projekta See Meet. 

 

Odsotnost so opravičili:  

- Lili Butina, županja Občine Kostel, 

- Stanislav Malerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, predsednik. 

 

Ostali odsotni člani ORP:  

- Branko Južnič, RECINKO, d.o.o., Kočevje, direktor, 

- Bojana Klepac, Društvo podeželskih žena Kočevske, 

- Katja Konečnik, Gozdarsko društvo Medved, Kočevje 

- 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 12. redno sejo Sveta ORP Pokolpje je bil predlagan naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov zapisnika 11. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 15. 9. 2016 

2. Mednarodni dogodek za podjetja in podjetnike – SEE MEET 2017 

3. 6. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011 - 2020 – 

seznanitev z osnutkom gradiva. 

4. Razno. 

 

V uvodu je predsedujoča Sveta ORP ga Kambič pozdravila prisotne, preverila sklepčnost ter po 

ugotovitvi podanega pooblastila s strani g. Križa podala ugotovitev, da je seja sklepčna. V razpravo 

je podala dnevni red, ki je bil s strani članov Sveta ORP Pokolpje soglasno sprejet. 

Ad1) Pregled realizacije sklepov zapisnika 11. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 

15.9.2016 

 

Po pregledu sklepov 11. redne seje Sveta ORP so člani ORP soglasno sprejeli zapisnik predhodne 

redne seje 

SKLEP ŠT. 1: Svet ORP Pokolpje potrdi zapisnik 11. seje z dne 15. 9. 2016. 

 

 

Ad2) Mednarodni dogodek za podjetja in podjetnike – SEE MEET 2017 

Gospod Gönc je prisotnim predstavil dogodek SEE MEET Slovenia 2017 – financerje in 

organizatorje. Predstavil je SEE MEET Slovenia 2017 mednarodni dogodek za podjetja in 

podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. Predstavil je namen, cilje, 

program dogodka, financiranje, vlogo razvojnih agencij, način prijave in terminski načrt priprave in 

izvedbe dogodka, izbire sogovornikov ter kotizacijo - njen smisel in namen.  

G. Drofenik je dodal, da je pobuda za dogodek prišla s strani MGRT glede na dosedanje izkušnje pri 

sofinanciranju problemskih območij in izvajanju instrumenta privabljanje tujih in domačih 

investicij. Stroški dogodka gredo torej delno iz pogodb s problemskimi območji, na Pokolpje pade 

10.000 EUR. 

 

G. Kordiša je zanimalo kakšni so uspehi in ali je analiziran dogodek SEE MEET Pomurje 2014, ali 

so podjetja sklenila posle. G. Gönc je povedal, da uradne analize niso opravili, da ima iz pogovorov 

z udeleženci  podatek o nemalo dolgoročnih sodelovanjih med podjetji po dogodku, katerih nekaj 

tudi predstavi. 

 

G. Črnič je povedal slabosti (niso specializirani, večje prodajalcev kot kupcev) in prednosti 

podobnih dogodkov (do 15 sestankov, nizki stroški), ki se jih je udeležil v preteklih letih in 

poudaril, da so učinkovitejši od drugih dogodkov. 

 

Po vprašanju g. Štefaniča o udeležencih See Meet Pomurje 2014 je g. Gönc povedal, da je bilo 

največ udeležbe podjetij iz Italije, po panogah pa iz kovinskopredelovalne in prehrambne industrije. 

 

Udeleženci seje so opozorili tudi na problem pridobivanja velikih podjetij v regiji, ki želijo 

specializirane sejme in dogodke. 
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G. Gönc je povedal, da se imena prijavljenih podjetij ne bodo izdajala, razen izbranih – velika 

podjetja, razvojno naravnana in potrebujejo dobavitelje ali veliki trgovci, Advantage Austria.  

 

G. Bratkovič predlagal, da se naredi »material«, ki ga lahko razvojne agencije pustimo pri 

podjetniku. Odgovor g. Ferija je bil, da so letaki v izdelavi. 

 

G. Kordiš je poudaril pomen večjega vključevanja Gospodarske zbornice pri organizaciji dogodka. 

oz. da so v GZ presenečeni, da so ob strani, saj imajo najboljšo mrežo do srednjih in velikih 

podjetij. 

 

G. Drofenik je povedal, da so že na samem začetku zahtevali vključitev gospodarskih zbornic v 

pripravo dogodka, je pa zadeva šele en mesec v teku. 

 

G. Kordiš je odgovoril, da so bili že v stiku z razvojno agencijo, vendar je škoda, da niso bili 

vključeni na samem začetku, predvsem zaradi pridobivanja velikih in srednjih podjetij. 

 

G. Gönc je povedal, da je za partnerje še vedno prostor. Regionalne razvojne agencije so tu prve 

zaradi načina financiranja (denar je namenjen RRA-jem). Vsekakor je potrebno vključiti 

gospodarske in seveda tudi obrtne zbornice in si želimo, da bi bile zraven. SEE MEET želi odpirat 

nove trge in pomagat najti nove kupce, kar ni stvar ene razvojne agencije ampak stvar vseh 

organizacij, ki se ukvarjajo z gospodarstvom v določenem okolju. Tega si želimo in obstaja prostor 

za te organizacije. 

 

Predsedujoča je razpravo zaključila in dala v razpravo predlog sklepa, ki je bil soglasno sprejet. 

SKLEP ŠT. 2: Svet ORP Pokolpje se je seznanil z aktivnostmi mednarodnega dogodka za 

podjetja in podjetnike - SEE MEET 2017 24. – 25. oktober 2017. 

 

Po vprašanju g. Štefaniča glede sofinanciranja dogodka s strani problemskega območja Pokolpje se 

je Svet ORP seznanil, da so sredstva za sofinanciranje dogodka zagotovljena s pogodbo št. C2130-

17Z990002 o financiranju dejavnosti Ukrepa 1, instrumenta 1.5 programa Pokolpje 2020 ( krovna 

pogodba), z dne 26. 5. 2017. Predsedujoča je dala na glasovanje naslednji sklep, ki je bil soglasno 

sprejet. 

 

SKLEP ŠT. 3: Sredstva za sofinanciranje dogodka SEEMEET Slovenia 2017 iz Pokolpja v 

višini 10.000 EUR so zagotovljena s pogodbo št. C2130-17Z990002 o financiranju dejavnosti 

Ukrepa 1, instrumenta 1.5 programa Pokolpje 2020, z dne 26. 5. 2017. 

 

Ga. Čemas Stjepanovič predlaga, da se potrdi sklep o vključitvi gospodarskih in obrtnih zbornic k 

pripravi dogodka. Predsedujoča poda sklep v glasovanje in je  soglasno sprejet. 

 

 

SKLEP ŠT. 4: K sodelovanju pri organizaciji dogodka SEE MEET Slovenia 2017 razvojne 

agencije povabijo gospodarske in obrtno podjetniške zbornice. 

 

Predsedujoča se zahvali g. Göncu za predstavitev SEE MEET dogodka in preide na naslednjo točko 

dnevnega reda. 

 

Ad3) 6. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 

2011 - 2020 – seznanitev z osnutkom gradiva. 
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Predsedujoča pozove g. Tomaža Lovšina iz RC Kočevje Ribnica, da predstavi osnutek Letnega 

potočila. G. Lovšin pove, da gre bolj za pregled poročil posameznih resorjev, saj so nekateri 

posredovali poročila šele v petek pred sejo in zato ni bilo predhodno poslano gradivo. Povedal je, da 

je Vlada RS podaljšala program Pokolpje do 2020. V nadaljevanju je predstavil statistične podatke 

o stanju gospodarstva in trga dela v Pokolpju v letu 2016. Podatki kažejo, da se tako neto dodane 

vrednost na zaposlenega in povprečna plača zvišujeta, vendar Pokolpje še vedno zaostaja za 

povprečjem v državi in regiji JV Slovenija. Opozoril je na slabo demografsko stanje na območju 

(število prebivalcev se zmanjšuje) in predstavil ukrepe in instrumente spremenjenega programa ter 

rezultate izvajanja le-teh v letu 2016. Razvidno je, da se zanimanje za ukrep Povrnitev plačanih 

prispevkov delodajalca povečuje. Pri tem je bilo opozorjeno s strani prisotnih na seji, da se preveri 

zakaj je pri podatkih o črpanju navedena tudi Ribnica, ki ni na območju. Tudi iz ukrepa davčnih 

olajšav je koriščenja vsako leto več. G. Lovšin pove, da poročila za del Ukrepa 6, za energetsko 

infrastruktura še ni prejel. S strani prisotnih je bilo tudi opozorjeno, da se navedba »tožba 

prebivalcev občine« spremeni v »tožba Civilne iniciative«. Na koncu pove, da ukrepi in instrumenti 

financirani s strani MGRT potekajo solidno, ostali pa nekoliko slabše. 

 

Predsedujoča Sveta ORP postavi vprašanje, koliko sredstev je ostalo iz naslova 6 JR. 

 

Ga. Čanak pove, da je 6 JR zaključen. Ostanek iz razpisa je za leto 2017 86.000 in za leto 2018 

426.720 EUR. 

 

G. Drofenik poda naslednje informacije: da bo v septembru ali oktobru ponovno razpis P2R, za leti 

2018, 2019. Za večje kredite je bilo povpraševanje večje in so pristopili k podpisu aneksa z 

Ribniškim skladom, s katerim se povečujejo sredstva že za to leto. Pri mikrokreditih (SPS Maribor) 

je porabljenih že 45 % vseh sredstev. V nadaljnjih razpisih se bo znesek kreditiranja povišal na 

50.000 EUR. Javni razpis za večje investicije je bil zaključen, nekaj vlog je tudi iz območja 

Pokolpja. Za problemska in obmejna problemska območja bo razpisan še en razpis in sicer za 

energetska učinkovitost v turizmu, kjer gre za evropski denar. 

 

Predsedujoča vpraša do kdaj bodo dobili končno Letno poročilo. Ga Čanakova odgovori, da 

predvidoma do konca meseca junija. 

 

G. Kordiš predlaga, da ORP poda komentar oz. pobudo na dogajanje glede cestne infrastrukture. 

 

Predsedujoča poda predlog, da se za ostanek sredstev iz naslova 6 JR v znesku 512.720 EUR 

ponovno razpiše javni razpis. 

 

Predsedujoča poda na glasovanje predlog sklepa: 

SKLEP ŠT. 5: Svet ORP Pokolpje se seznani z aktivnostmi priprave 6. letnega poročila o 

izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 2011 – 2020. Svet ORP Pokolpje 

bo končno verzijo poročila dobil do konca junija in ga potrdil na naslednji korespondenčni 

seji. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. V glasovanje poda še naslednji sklep: 

 

SKLEP ŠT. 6: Svet ORP zahteva, da MZI in MOP pospešita aktivnosti, tako da bo sprejet 

DPN – 2 (izvoz Maline – MP Metlika - Črnomelj - jug) do 30. 7. 2017. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. Pobuda naj bo podana s strani Sveta ORP s posebnim dopisom. 
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Ad4) Razno 

 

Predsedujoča preide na točko razno in vpraša, na kateri točki je Program mreže podjetniških 

inkubatorjev. 

 

Ga. Čanakova pove, da se na tem dela že nekaj časa, vendar ni še dorečeno. Predlaga, da se Svet 

ORP opredeli do mreže podjetniških inkubatorjev, saj mreža  ne deluje oz. iz tega delovanja izpada 

Podjetniški inkubator Kostel. Predvsem se je potrebno dogovoriti ali govorimo o posameznih 

inkubatorjih ali o mreži, kot je bilo predvideno v programu. Ekipe strokovnjakov bi morale delovati 

na vseh lokacijah. Mreža za enkrat še ne deluje. 

 

G. Drofenik pove, da je v trenutnem programu namenjen večji del nakupu opreme, pri čemer se 

lahko hitro zgodi, da ta oprema stoji. Pove, da se bo sestal s predstavniki inkubatorja v Kočevju in 

potem parcialno po inkubatorjih. 

 

G. Črnič pove, da Inkubator Bela krajina v tem programu ni predvidel opreme, ker v tem trenutku 

bolj potrebuje mentorstva. Poudari, da gre za dva inkubatorja v različnih fazah razvoja, potrebe so 

različne in da je smiselno financirati tisto, kar inkubator resnično potrebuje. 

 

Ga. Čemas Stjepanovič postavi vprašanje ali je vzrok za ne uskladitev programa mreže Kostel. 

Opozori na predolgo usklajevanje, čas pa teče in zavlačevanje pomeni tudi ne črpanje denarja, saj 

bo proračun lahko zaprt in bo breme padlo na občine. Izrazi obžalovanje, da ni prisotna županja 

občine Kostel in nesmisel, da nosijo posledice inkubatorji, ki delajo. 

 

G. Črnič pove, da sta z direktorjem PIK-a usklajevala aktivnosti tako z županjo Kostela kot 

direktorjem Inkubatorja Kostel, vendar zaradi pomanjkanja prebivalcev, ki jih je zgolj  180, več kot 

je napisano v programu niso mogli uskladiti. Zdi se mu nesmiselno, da zaradi problema z 

inkubatorjem v Kostelu ne moremo uskladiti programa. 

 

G. Drofenik izrazi obžalovanje, da so v Sloveniji postavljeni nekateri inkubatorji, ki nimajo 

predispozicij za vključitev članstva v njih. Potrebno je poiskati rešitev, da inkubator v Kostelu ne bo 

prazen. 

 

G. Stjepič predlaga, da se akterji sedejo skupaj, predstavniki MGRT povedo, kakšna so 

pričakovanja, predstavniki inkubatorjev predstavijo dogajanje na terenu, saj so med inkubatorji 

posebnosti. PIK ima namreč zunanje svetovalce pokrite iz razpisa (SPIRIT). Zato morajo razmišljati 

kako vzpostavit pogoje, da bi pritegnili ljudi, da pridejo v inkubator. Pove tudi, da mlade v Kostelu 

predstavlja osnovna šola, druge baze tam ni. 

 

G. Prebilič pove, da se je inkubatorju Kostel dala priložnost – »post festum« zaradi dobrih odnosov, 

sedaj pa imamo ostali problem. 

 

G. Drofenik predlaga, da se zmenijo za lokacijo in čas sestanka. Dogovor – sestanek glede 

inkubatorjev bo v Črnomlju v prostorih podjetniškega inkubatorja, v petek, 23. 6. 2017 ob 8. uri. 

Potrebno je povabiti tudi predstavnike Kostela. 

 

G. Črnič opozori, da je potrebno čim prej rešiti tehnična vprašanja glede programa mreže, saj 

morajo inkubatorji kljub financiranju s strani občin najemati kredite, da preživijo. 
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Predsedujoča ga. Kambič predlaga, da se sprejme naslednji  sklep: 

 

SKLEP ŠT. 7: Svet ORP predlaga, da se sestanek vseh vpletenih strani glede uskladitve 

Programa mreže podjetniških inkubatorjev izvede v petek, 23. 06. 2017 ob 8 uri v Črnomlju 

in se Svetu ORP poda informacija glede dogovora. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsedujoča predlaga še naslednji sklep: 

 

SKLEP ŠT. 8: Svet ORP Pokolpje se je seznanil z rezultati 6. JR Pokolpje. Zaradi ostanka 

sredstev v letu 2018 se zahteva priprava novega razpisa za male projekte v leti 2018. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

G. Stijepić predlaga, da bi bilo smiselno sprejet sklep glede pogodbe. V primeru tripartitne pogodbe 

namreč zaradi stanja v podjetniškem inkubatorju Kostel – odhoda direktorja lahko pride do »pad« 

pozicije, ker ne bo podpisnika. 

 

G. Drofenik pove, da je potrebno najti rešitev. Gre za projekt, ki ga je predlagala regija in ga dala v 

RRP, pod zagotovilom, da bo inkubator polno zaseden.  

 

G. Stijepić pove, da so pripravljeni (PIK) pripravit vsebine za inkubator Kostel. Problem pa je ciljna 

publika. 

 

V razpravi je poudarjena potreba po sodelovanju inkubatorja Kostel na sestanku. Zaradi ne 

prisotnosti na seji jim je potrebno poslati vabilo.  

   

 

 

Seja je bila zaključena ob 16:10 

 

 

Zapisala:                                     .                                                Predsednica Sveta ORP Pokolpje: 

Vesna Fabina                                                                                                        Polona Kambič 

RIC Bela krajina                                                                                   Županja Občine Semič 

                     

                   .                                                                                            


