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Datum: 27. 12. 2017 

 

Zapisnik 13. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje z dne 

07. 12. 2017  

 

Predsedujoča Svetu Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje), županja Občine 
Semič, ga. Polona Kambič, je za dne 07. 12. 2017 ob 9.00 uri, v prostorih Podjetniške inkubatorja 
Podbreznik, Podbreznik 18, 8000 Novo mesto, sklicala 13. redno sejo Sveta ORP Pokolpje.  

Prisotni: 

Člani ORP Pokolpje: 

- Polona Kambič, županja Občine Semič 
- Lilijana Štefanič, Občina Kočevje, direktorica občinske uprave (po pooblastilu župana) 
- Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok 
- Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
- Helena Vidic Bizjak, Občina Kostel, direktorica občinske uprave (po pooblastilu županje) 
- Mag. Anita Jamšek, Občina Metlika, svetovalec za regionalni razvoj (po pooblastilu županje) 
- Dr. Igor Mihelič, Melamin d. d. Kočevje (po pooblastilu direktorja) 
- Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, direktor 
- Tomaž Lovšin, RC Kočevje Ribnica d.o.o., podjetniški svetovalec-vodja projektov (po pooblastilu GD 

Medved Katje Konečnik) 
- Anton Kambič, Kambič, d.o.o., prokurist 

 

Ostali: 

- Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sekretarka 
- Tjaša Kump Murn, Razvojni center Novo mesto, d.o.o. 
- Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina 
- Marko Stijepić, PIK Kočevje, direktor 
- Zvonko Špelko, FURS – FINANČNI URAD NOVO MESTO 
- Franci Bratkovič, RC Novo mesto, direktor 
- Dr. Iva Konda, Občina Semič 
- Barbara Vraničar, Razvojno informacijski center Bela krajina 

 
 

Odsotnost je opravičil:  
- Stanislav Malerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, predsednik 
- Katja Konečnik, GD Medved 
- Bojana Klepac, Društvo podeželskih žena 
- Stane Križ, Območno obrtno podjetniška zbornica Metlika, predsednik. 
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Ostali odsotni: Aleš Knavs, direktor Riko Ekos, d.o.o.; Marjanca Cimerman, sekretarka Območnega 
združenja Rdečega križa Črnomelj; Antun Volf, župan Občine Osilnica; Jožef Nemanič, Območno združenje 
Rdečega križa Metlika, predsednik. 
 

Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 

 

Za 13. redno sejo Sveta ORP Pokolpje je bil predlagan naslednji dnevni red, ki je bil članom Sveta ORP 

Pokolpje in ostalim vabljenim predhodno posredovan po elektronski pošti: 

Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sklepov zapisnika 12. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 19.06.2017. 
2. Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. 
3. Predlog za spremembo oz. dopolnitev 28. člena Zakona o skladnem regionalnem razvoju. 
4. Poročilo  6. JR Pokolpja. 
5. Razno. 

 

V uvodu je predsedujoča pozdravila prisotne, preverila sklepčnost ter podala ugotovitev, da je seja 
sklepčna. V razpravo je podala dnevni red. Člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb, zato je bil dan 
na glasovanje in s strani članov Sveta ORP Pokolpje soglasno sprejet. 

 

 

Ad/1 

Pregled realizacije sklepov zapisnika 12. seje Sveta ORP Pokolpje z dne 19.06.2017 
 

Sklepe 12. seje svet ORP Pokolpje na željo predsedujoče prebere ga. Tjaša Kump Murn in v nadaljevanju 

poda poročilo iz katerega izhaja, da so bili sklepi 12. seje Sveta ORP Pokolpje realizirani. Dodatno 

informacijo o realizaciji sklepa št. 6 poda g. Kordiš. Pri tem pove, da je gradivo vezano na DPN pripravljeno 

za obravnavo na seji Vlade RS. Člani Sveta ORP Pokolpje na poročilo o realizaciji nimajo pripomb, zato 

predsedujoča da zapisnik 12. seje na glasovanje. Člani Sveta ORP Pokolpje ga soglasno potrdijo.  

 

SKLEP 1/13: Svet ORP Pokolpje potrdi zapisnik 12. seje z dne 19.06.2017. 

 
 

Ad/2 
Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje 

 
Predsedujoča pove, da v skladu s poslovnikom prevzema predsedovanje Sveta ORP Pokolpje predstavnik iz 
Kočevskega konca. Predlagan in potrjen je g. Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok. Ga. Kambič mu ob 
predaji predsedovanja izrazi čestitke in zaželi veliko uspeha. V nadaljevanju vodenje seje prevzame župan 
Občine Loški Potok. 
 
SKLEP 2/13: Vodenje Sveta ORP Pokolpje za obdobje enega leta prevzame Ivan Benčina, župan Občine 
Loški Potok. 
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Ad/3 
Predlog za spremembo oz. dopolnitev 28. člena Zakona o skladnem regionalnem razvoju 

 
Predsedujoči predstavi predlog za spremembo oz. dopolnitev 28. člena Zakona o skladnem regionalnem 
razvoju, ki so ga pripravile podporne institucije Pokolpja. Predlog predvideva podaljšanje koriščenja 70 % 
davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 1 na 5 let po zaključku 
investicije, kot to omogoča splošna 40 % davčna olajšava za investiranje. Podjetniki začetniki, ki investirajo, 
namreč v prvem letu poslovanja običajno še ne izkazujejo dobička, zato v veliko večini ne morejo koristiti 70 
% davčne olajšave za investiranje. 
 
Ga. Čanak pove, da sprememba Zakona o skladnem regionalnem razvoju ni potrebna, saj le ta v 28. členu 
ne opredeljuje načina uveljavljanja in koriščenja davčne olajšave na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo, temveč to opredeljuje Uredba o dodeljevanju državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (v nadaljevanju 
Uredba). Ga. Čanak ob koncu pove, da je potrebno spremembo Uredbe najprej vsebinsko uskladiti z 
Ministrstvom za finance. Po vsebinski uskladitvi z MF bo MGRT začel postopek za spremembo Uredbe. 
 
SKLEP 3/13: Predsednik Sveta ORP pošlje na Ministrstvo za finance predlog za spremembo načina 
uveljavljanja in koriščenja davčne olajšave na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz Uredbe o 
dodeljevanju državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih 
olajšav za zaposlovanje in investiranje ter  pobudo za sestanek. O aktivnosti se sprotno obvešča člane 
ORP. 
 
 

Ad/4 
Poročilo 6. JR Pokolpja 

 
Ga. Kump Murn opraviči izostanek ga. Erdlen in predstavi vsebino poročila, ki je bilo članom Sveta ORP 
Pokolpje posredovano po elektronski pošti skupaj z vabilom na 13. redno sejo Sveta ORP Pokolpje. Ga. 
Kump Murn pove, da je na 6. JR za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na 
območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2017 in 2018 pripelo 
22 vlog. Od tega ena od srednje velikega in ena od velikega podjetja, 20 vlog je bilo za sklop A in 2 vlogi za 
sklop A-turizem. Po končanem ocenjevanju je bilo ugotovljeno: 
- da je 17 vlog preseglo prag 62 točk;  
- da je za leto 2017 na sklopu A zmanjkalo razpoložljivih sredstev, sredstva pa so ostala na sklopu A-turizem;    
zato je ostanek sredstev komisija s sklepom prerazporedila na sklop A za leto 2017. Po prenosu sredstev je 
bilo mogoče odobriti sofinanciranje za eno vlogo za sklop A-turizem in za trinajst vlog za sklop A  
- da so sredstva za leto 2018 zadoščala za sofinanciranje vlog tako na sklopu A kot na sklopu A-turizem; 
odobri se ena vloga za sklop A-turizem in dve vlogi za sklop A.  
 
Skupaj je bilo za leto 2017 odobreno 538.801,59 EUR (ostanek 86.198,41 EUR) in za leto 2018 198.279,10 
EUR (ostanek 426.720,90 EUR). Skupaj je bilo tako odobrenih 737.080,69 EUR. Ostanek znaša 512.919,31 
EUR. Predvideno je, da se ostanek sredstev za leto 2018 razpiše v sklopu 7. JR, ki naj bi bil objavljen v 
začetku februarja 2018. 
 
SKLEP 4/13: Svet ORP Pokolpje se seznani s poročilom o 6. javnem razpisu Pokolpje. 
 
SKLEP 4.1/13: Svet ORP zahteva, da se neporabljena sredstva iz 6. javnega razpisa Pokolpje razpišejo v 7. 
javnem razpisu. 

 
SKLEP 4.2/13: Razvojne institucije Pokolpja zberejo priporočila za izboljšanje 7. JR glede na izkušnje 6. JR. 
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SKLEP 4.3/13: Svet ORP Pokolpje predlaga, da se prične s postopkom spremembe Programa Pokolpje v 
instrumentu 1.1., da se med upravičence sredstev vključi tudi zadruge. Sprememba Programa Pokolpje, 
naj ne vpliva na časovnico 7. JR Pokolpje. 
 

 
Ad/5 
Razno 

 
Ga. Kump Murn poda osnovne informacije o izvedbi SEE MEET SLOVENIA 2017. V nadaljevanju pove, da je v 
letu 2018 načrtovan skupinski nastop problemskih območij na mednarodnem sejmu HOLZMESSE 2018. 
Dogovorjeno je bilo, da problemsko območje Pokolpja prevzame koordinacijo pri izvedbi skupinskega 
sejemskega nastopa. 
 
G. Zevnik pozove podporne institucije, da se v prihodnje pred oblikovanjem sklepov predhodno uskladijo z 
resornimi ministrstvi. 
 
Ga. Kump Murn pove, da v zadnjem času prihaja do težav z zagotavljanjem sklepčnosti na sejah Sveta ORP 
Pokolpje. Predlaga, da se člane, ki se sej ne udeležujejo nadomesti z novimi.  G. Mihelič predlaga, da se do 
naslednje seje pripravi analitični pregled prisotnosti posameznega člana na sejah. Člane, ki ne dosegajo 
zadostnega odstotka prisotnosti se zamenja. 
 
 SKLEP 5/13: Do naslednje seje Sveta ORP Pokolpje se pripravi informacija o udeležbi posameznega člana 
na sejah Sveta ORP Pokolpje. V skladu s poslovnikom se predlaga zamenjava tistih članov sveta ORP 
Pokolpje, ki se sej ne udeležujejo. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.15. 

 

 

 

Zapisal:                                                                                                            Predsednik Sveta ORP Pokolpje: 

Tomaž Lovšin 

RC Kočevje Ribnica                                                                       Župan Občine Loški Potok 

                                                                                                                        Ivan Benčina 


