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Datum: 30. 12. 2015 

 

Zapisnik 10. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, 

Kočevje, Turistični kompleks Jezero, dne 18. 12. 2015  

 

Predsedujoči Svetu Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje), župan Občine 
Kočevje dr. Vladimir Prebilič (v nadaljevanju predsedujoči), je za dne 18. 12. 2015 ob 13. uri, v prostorih 
Turističnega kompleksa Jezero v Kočevju sklical 10. redno sejo Sveta ORP Pokolpje.  

Prisotni: 

Člani ORP Pokolpje: 

- Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje 
- Mojca Čemas Stjepanović, županja Občine Črnomelj 
- Helena Vidic Bizjak, Občina Kostel, direktorica občinske uprave (po pooblastilu županje) 
- Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok 
- Polona Kambič, županja Občine Semič 
- Darko Zevnik, župan Občine Metlika 
- Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, direktor 
- Srečko Štefanič, Melamin d. d. Kočevje, direktor 
- Stanislav Malerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, predsednik 
- Bojana Klepac, DPŽ Kočevske, predsednica 
- Branko Južnič, RECINKO, d.o.o., Kočevje, direktor 

 

Ostali: 

- Lili Štefanič, Občina Kočevje, direktorica občinske uprave 
- Marko Drofenik, Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, generalni direktor 
- Snežana Čanak, Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, sekretarka 
- Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto, d.o.o., direktor 
- Tjaša Kump Murn, Razvojni center Novo mesto, d.o.o. 
- Milena Glavač, Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o., direktorica 
- Tomaž Lovšin, Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. 
- Vlado Komljenovič, Podjetniški inkubator Kočevje 
- Jernej Kalan, Podjetniški inkubator Kočevje 
- Peter Črnič, Razvojno informacijski center Bela krajina, direktor 
- Barbara Vraničar, Razvojno informacijski center Bela Krajina 
- Janja Plevnik Radoš, Občina Semič 
- Sonja Movrin, Občina Kočevje 
- Mirjana Adlešič, Občina Metlika 

 
Odsotnost so opravičili:  

- Anton Kambič, Kambič, d.o.o., direktor 
- Stane Križ, Območno obrtno podjetniška zbornica Metlika, predsednik. 

 
Lista prisotnih je v prilogi zapisnika. 

 

Za 10. redno sejo Sveta ORP Pokolpje je bil predlagan naslednji dnevni red: 
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1. Pregled realizacije sklepov zapisnika 9. redne seje Sveta ORP Pokolpje z dne 10. 11. 2015. 
2. Predlog ukrepov podaljšanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojen podpore 

Pokolpju do leta 2020. 
3. Razno. 

 

V uvodu je predsedujoči pozdravil prisotne, preveril sklepčnost ter podal ugotovitev, da je seja sklepčna. 
Povedal je, da se seja snema zaradi lažje priprave zapisnika. V razpravo je podal dnevni red, ki je bil na 
predlog županje Občine Črnomelj ge. Mojce Čemas Stjepanović dopolnjen. Dopolnjen dnevni red se je tako 
glasil: 

1. Pregled realizacije sklepov zapisnika 9. redne seje Sveta ORP Pokolpje z dne 10. 11. 2015. 
2. Predlog ukrepov podaljšanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojen podpore 

Pokolpju do leta 2020. 
3. Vpliv tehničnih ovir na Kolpi v povezavi z realizacijo projektov, ki so bili financirani iz Programa 

Pokolpja. 
4. Razno. 

 

Predsedujoči v nadaljevanju poda dopolnjen dnevni red na glasovanje. Člani Sveta ORP Pokolpje ga 

soglasno potrdijo. 

 

 

Ad/1 

Obravnava in potrditev zapisnika sestanka Sveta ORP Pokolpje z dne 10. 11. 2015 
 
Predsedujoči je v skladu z dogovorom na prejšnji seji Sveta ORP Pokolpje podal v razpravo sklepe zapisnika z 
dne 10. 11. 2015 z namenom ugotavljanja realizacije le teh, in sicer: 
 
SKLEP 1:  
Predsedujoči se dogovori za sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo glede zagotavljanja sredstev za 
infrastrukturne projekte zapisane v programu Pokolpje. 
 
Sklep je formalno realiziran.  
 
SKLEP 2: 
MGRT naj pripravi sklep, iz katerega bo razvidno, da imajo občine problemskega območja Pokolpje 
(Črnomelj, Metlika, Semič, Kočevje, Loški Potok, Kostel, Osilnica) status problemskega območja za 
programsko obdobje 2014 – 2020. Sklep mora biti pravna podlaga, katera bo služila MKGP za določitev 
statusa problemskega območja Pokolpje ob potrditvah Strategije lokalnega razvoja. 
 
Sklep ni bil realiziran. 
 
Na zapisnik 9. redne Seje ORP Pokolpje člani OPR Pokolje nimajo pripomb in ga soglasno potrdijo. 
 
 

 
Ad/2 

Predlog ukrepov podaljšanja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojen podpore 
Pokolpju do leta 2020 
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Predsedujoči pozove g. Drofenika, da predstavi gradivo. G. Drofenik v začetku pove, da je bilo gradivo 
posredovano po elektronski pošti ter, da gre za osnutek. Končna verzija gradiva bo oblikovano po podanih 
pripombah vseh deležnikov.  
 
Sledi predstavitev Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti problemskega območja in sicer: 

- Instrument 1.1: Subvencije za zagon podjetij (Pomoč za ciljno skupino »start up« podjetij) 
Razpis za zagon podjetij (start up) objavljen za vsa štiri problemska območja istočasno in bo 
financiran iz evropskih sredstev. Ocenjuje se, da bo za problemsko območje Pokolpja letno 
namenjeno od 200.000 do 250.000 EUR. Sklenjen je bil dogovor, da bo razpis objavljen pet let 
zapored, vsako leto v višini 1,6 mio EUR. V letu 2016 bo objavljen dvoletni razpis, torej za leto 2016 
in 2017. Maksimalna višina subvencije, ki jo bo lahko prejelo podjetje v obeh letih bo 40.000 EUR. 
 

-    Instrument 1.2: Mikrokrediti (Spodbujanje mikro in malih podjetij z mikrokrediti) 
Višina sredstev za leto 2016 znaša skoraj 2,6 mio EUR, prav tako za leto 2017.  Izvajalec instrumenta 
bo Slovenski podjetniški sklad. 
 

- Instrument 1.3: Ugodni razvojni krediti za začetne investicije 
Višina sredstev za leto 2016 znaša 2,1 mio EUR, prav tako za leto 2017. Izvajalec instrumenta bo 
Slovenski regionalno razvojni sklad.  
 

- Instrument 1.4: Garancije s subvencijo obrestne mere in/ali subvencijo začetne investicije za manjše 
projekte 
Višina sredstev ni znana. Izvajalec instrumenta bo Slovenski regionalno razvojni sklad.  
 

- Instrument 1.5: Subvencije za spodbujanje investicij 
MGRT predlaga, da se sredstva na instrumentu razdelijo za manjše in večje začetne investicije. 
Ocenjujejo namreč, da pri manjših začetnih investicijah ni več baze, ki bi lahko črpala nepovratna 
sredstva. Na drugi strani se jim zdi smiselno objaviti razpis za večje začetne investicije in podpreti 
investitorja oz. prijavitelja, ki bi ustvaril večje število novih delovnih mest.  
 

- Instrument 1.6: Subvencije za socialna podjetja 
G. Drofeniku se instrument 1.6 za območje Pokolpja ne zdi smiseln glede na to, da je področje 
podpro že pri dveh drugih instrumentih in sicer pri start up podjetjih kjer so upravičenci tudi 
socialna podjetja in tudi pri manjših začetnih investicijah. Predlagana višina sredstev za leto 2016 je 
200.000 EUR. V nadaljevanju pozove člane Sveta OPR Pokolpje, da se izjasnijo glede instrumenta 
1.6 Subvencije za socialna podjetja. 
 

- Instrument 1.7: Promocija in koordinacija 
Predlagana višina sredstev za posamezno leto znaša 60.000 EUR. 

 
- Instrument 1.8: Promocija gospodarstva in območja za privabljanje tujih in domačih vlagateljev 

Predlagana višina sredstev za posamezno leto znaša 120.000 EUR. 
 

Ob koncu predstavitve g. Drofenik poda predstavljeni predlog Programa v javno razpravo. Ga. Čanak pove, 

da skupna višina sredstev na Ukrepu 1 znaša skoraj 44 mio EUR. Od tega 20 mio EUR nepovratnih, ostalo so 

povratna sredstva. Razpravo prične predsedujoči z vprašanjem glede višine obrestne mere na instrumentu 

1.3 in 1.4. G. Drofenik pojasni, da je predlog MGRT-ja, da bi bila obrestna mera 6 mesečni euribor + 0 %.  

Sledi g. Črnič, ki je mnenja, da je premalo denarja za nepovratna sredstva, predvsem pa predstavljeni 

predlog v primerjavi z veljavnim Programom Pokolpje drastično krči sredstva za infrastrukturo. Zahteva 

tudi, da se v Program zapiše, da bodo aktivnosti na instrumentih 1.6, 1.7 in 1.8  izvajale razvojne institucije 



 

  
 
 

 

 

¶K 
PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE 

 

♠ 

iz področja Pokolpja in ne izključno RRA Novo mesto, kot je zapisano v osnutku Programa. Prav tako se 

sprašuje zakaj v osnutku Programa ni več inkubatorjev? Ga. Čanak pojasni, da je višina sredstev na 

infrastrukturi res nižja, vendar bolj realna kot je v veljavnem Programu. V nadaljevanju pove, da ima MGRT 

za problemsko območje Pokolpja v letu 2016 za Ukrep 1 zgolj 2,4 mio EUR nepovratnih sredstev, ki jih mora 

razdeliti med instrumenti. Inkubatorjev v predlogu Programa ni, ker na omenjenem instrumentu od leta 

2011 pa do vključno leta 2015 ni prišlo do črpanja sredstev. Predvideno pa je tudi financiranje inkubatorje iz 

drugih virov. Ga. Čemas Stjepanovič predlaga, da se sredstva iz instrumenta 1.6 Subvencije za socialna 

podjetja prerazporedijo na inkubatorje. Z njo se strinja in jo pri predlogu podpira tudi ga. Kambič, ki 

obenem tudi zahteva, da se sredstva na instrumentu 1.7 Promocija in koordinacija in 1.8 Promocija 

gospodarstva in območja za privabljanje tujih in domačih vlagateljev, namenijo za razvojne institucije v 

Pokolpju in ne izključno za RRA Novo mesto. G. Drofenik se strinja s predlogom, da se v Program zapiše, da 

se sklene pogodba med MGRT in RRA Novo mesto, aktivnosti na omenjenih instrumentih pa v nadaljevanju 

izvajajo razvojne institucije iz območja Pokolpja. V nadaljevanju ga. Kambič prav tako zahteva, da se 

sredstva ki so namenjena za infrastrukturo dejansko porabijo za urejanje infrastrukture na območju 

Pokolpja in ne izven. Z njo se strinjajo ga. Čemas Stjepanovič, g. Benčina in predsedujoči in prav tako 

zahtevajo, da se finančna sredstva iz Programa namenijo za izvedbo infrastrukturnih projektov, ki 

geografsko sodijo v Pokolpje.  G. Kordiš zahteva, da se v Programu natančneje specificira na katerih odsekih 

se bodo izvajala infrastrukturna dela in v kakšnem obsegu, saj iz predloženem osnutka Programa tega ni 

moč natančno razbrati.  

 

SKLEP 1 

Potrdi se predlog ukrepov podaljšanja Programa, s spremembo, da se sredstva iz Instrumenta 1.6 
Subvencije za socialna podjetja v letu 2016 namenijo za izvajanje Programa mreže podjetniških 

inkubatorjev.  
 
 

SKLEP 2 
Sredstva za razvoj prometne infrastrukture se namenijo za izvedbo projektov, ki se nahajajo na območju 

Pokolpja (Instrument 7.2 – projekt 3. a razvojna os in 7.3 – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska 
magistrala«). 

 
 

SKLEP 3 
Na naslednjo sejo Sveta ORP Pokolpje se povabi predstavnika Ministrstva za infrastrukturo z namenom 

natančnejše predstavitve načrtovanih infrastrukturnih projektov iz Programa Pokolpje do leta 2020. 
 
 

SKLEP 4 
Instrumente 1.6 Subvencije za socialna podjetja, 1.7 Promocija in koordinacija in 1.8 Promocija 

gospodarstva in območja za privabljanje tujih in domačih vlagateljev izvaja pristojna RRA s podpornimi 
institucijami na območju Pokolpja. 

 
 

Predsedujoči poda v glasovanje sklepe, ki jih člani Sveta ORP Pokolpje soglasno potrdijo. 
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Ad/3 
Vpliv tehničnih ovir na Kolpi v povezavi z realizacijo projektov, ki so bili financirani iz Programa Pokolpja. 

 
Ga. Čemas Stjepanovič pove, da je bilo na sestanku, ki je bil v Črnomlju na katerem je bil prisoten državni 
sekretar MNZ-ja g. Špenga, rečeno, da se pripravlja metodologija za ocenjevanje škode, ki jo povzročajo 
tehnične ovire postavljene na meji ob begunski krizi. Za pripravo metodologije naj bi bil pristojen MGRT, 
zato go. Čemas Stjepanovič zanima kako napreduje priprava omenjene metodologije in naproša, da se le ta 
pripravi čim prej, saj škoda že nastaja. G. Drofenik pove, da je bila na podlagi metodologije, ki je že 
predpisana na podlagi Uredbe kjer se obravnavajo škode ob naravnih nesrečah v gospodarstvu s strani 
MGRT-ja in  ostalih služb opravljena oceno škode v občinah, ki jih je begunski val najbolj prizadel. Ocenjena 
škoda v gospodarstvu znaša 2,7 mio EUR in ne vključuje škode na Slovenskih železnicah. V nadaljevanju bo 
ocena predstavljena na seje Vlade v sklopu poročila, ki ga pripravlja MNZ. V kolikor se bo Vlada odločila, da 
zagotovi finančne vire, bodo na MGRT-ju pristopili k dejanskemu popisu škode na celotnem območju in 
kasnejšemu delnemu povračilu.  
Ob koncu go. Čemas Stjepanovič zanima kako bo reagiral MGRT v kolikor se zgodi, da kdo izmed 
prijaviteljev na razpise Pokolpje zaradi omejitev, ki jih prinašajo tehnične ovire na meji s Hrvaško ne bo 
dosegel zastavljenih kazalcev? G. Drofenik pojasni, da MGRT vedno preveri vzroke za nedoseganje 
zastavljenih kazalcev in v primeru višje sile ali opravičljivih – objektivnih razlogov, ne zahteva vračila 
subvencije. Predlaga pa, da jih podjetniki o morebitnem nedoseganju zastavljenih kazalcev zaradi posledic 
begunske krize, predhodno o tem pisno obvestijo.  

 
 

 
Ad/4 
Razno 

 
Predsedujoči ob koncu vpraša predstavnike MGRT-ja kdaj lahko pričakujemo prve razpise v letu 2016? G. 
Drofenik pojasni, da je komisija za pripravo razpisa za manjše investicije imenovana, tako da razpis lahko 
pričakujemo takoj po potrditvi Programa Pokolpje 2016 - 2020. Razpis za večje investicije je pričakovati ob 
koncu februarja oz. v marcu. Objavljen bo istočasno kot za problemsko območje Maribor z širšo okolico in 
Pomurje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14:30 

 

 

 

 

Zapisal:                                                                                                            Predsednik Sveta ORP Pokolpje: 

Tomaž Lovšin 

RC Kočevje Ribnica                                                                       Župan Občine Kočevje 

                                                                                                                        Dr. Vladimir Prebilič 


