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Datum: 29. 06. 2015 

 

Zapisnik 7. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, sejna 

soba Občine Črnomelj, dne 17. 06. 2015  

 

Predsedujoča Svetu Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje (Svet ORP Pokolpje), županja Občine 
Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič (v nadaljevanju predsedujoča), je za dne 17. 06. 2015 ob 12.00 
uri, v prostorih sejne sobe Občine Črnomelj, Trg svobode 3,  8340 Črnomelj, sklicala 7. redno sejo Sveta ORP 
Pokolpje.  

Prisotni: 

Člani ORP Pokolpje: 

- Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj 
- Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje 
- Lili Butina, županja Občine Kostel 
- Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok 
- Polona Kambič, županja Občine Semič 
- Mirjana Adlešič, Občina Metlika, direktorica občinske uprave (po pooblastilu župana) 
- Branko Južnič, Gozdarstvo Grča, d.d., direktor 
- Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, direktor 
- Srečko Štefanič, Melamin d. d. Kočevje, direktor 
- Anton Kambič, Kambič, d.o.o., direktor 

 

Ostali: 

- Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, sekretarka 
- Lili Štefanič, Občina Kočevje, direktorica občinske uprave 
- Aleš Marolt, Podjetniški inkubator Kostel 
- 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 
- Peter Črnič, Razvojno informacijski center Bela krajina, direktor 
- Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina 
- Tamara Potočar, Občina Črnomelj, direktorica občinske uprave 
- Helena Vidic Bizjak, Občina Kostel, direktorica občinske uprave 
 

Odsotnost je opravičil:  
- Stanislav Malerič, Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj, predsednik 
- 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 7. redno sejo Sveta ORP Pokolpje je bil predlagan naslednji dnevni red: 

Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika sestanka Sveta ORP Pokolpje z dne 18. 11. 2014. 
2. Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. 
3. Obravnava osnutka 4. letnega poročila o izvajanju programa Pokolpje  
4. Razno. 

 

V uvodu je predsedujoča pozdravila prisotne, preverila sklepčnost ter podala ugotovitev, da je seja 
sklepčna. Povedala je, da se seja snema, zaradi lažje priprave zapisnika. V razpravo je podala dnevni red, ki 
je bil na predlog župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča in g. Srečka Štefaniča dopolnjen. Dopolnjen 
dnevni red se je tako glasil: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika sestanka Sveta ORP Pokolpje z dne 18. 11. 2014. 

2. Realizacija sklepov predhodne seje Sveta ORP Pokolpje. 
3. Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. 

4. Obravnava osnutka 4. letnega poročila o izvajanju Programa Pokolpje. 
5. Realizacija 4. Javnega razpisa Pokolpje in priprava na 5. Javni razpis. 
6. Razno. 

 

Dopolnjen predlog dnevnega reda je bil dan na glasovanje in soglasno s strani članov Sveta ORP Pokolje 

sprejet. 

 

Ad/1 

Obravnava in potrditev zapisnika sestanka Sveta ORP Pokolpje z dne 18. 11. 2014. 
 

Predsedujoča je podala gradivo v razpravo, ker razprave na zapisnik ni bilo,  je predsedujoča predlagala, da 

se sprejme zapisnik v predlagani vsebini. Zapisnik seje Sveta ORP Pokolpje so z dne, 18.11.2014, so člani 

soglasno sprejeli.  

 
 

Ad/2 
Realizacija sklepov predhodne seje Sveta ORP Pokolpje. 

 
Predsedujoča ugotavlja, da so bili sklepi predhodne seje Sveta ORP Pokolpje slabo realizirani in predlaga 
razpravo po sklepih, in sicer: 
 
SKLEP 1: V prvi polovici decembra se skliče sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na 
temo Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev. 
 
Ga. Tjaša Kump Murn pojasni, da priprava dokumenta poteka in je v sklepni fazi (poteka priprava 
analitičnega dela). 
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Ga. Snežana Čanak pove, da do sestanka na MGRT-ju ni prišlo, ker se deležniki niso uspeli pripraviti 
ustreznega dokumenta s konceptom delovanja mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju. Gradivo je bilo 
sicer na MGRT poslano vendar je bilo neustrezno, o čemer so bili pripravljavci obveščeni. Predsedujoča ob 
tem pojasni, da so ob obisku ministra g. Počivalška seznanili s problematiko vzpostavitve mreže 
podjetniških inkubatorjev in ga prosili za prednostno obravnavo. Še posebej so ga seznanili s problematiko 
prenosa državne infrastrukture v primeru Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica s strani države na 
občino. Kljub temu so začeli z aktivnostmi povezanimi z vzpostavitvijo mreže podjetniških inkubatorjev v 
sodelovanju z RC Novo mesto čeprav jim je bilo rečeno s strani ga. Špec Potočar, da se z aktivnostmi v 
pripravo koncepta počaka do spremembe programa Pokolpje, zaradi vključitve Podjetniškega inkubatorja 
Kostel. Ob tem predsedujoča prosi go. Čanak, da naj dodo njena navodila tekom priprave koncepta 
eksplicitna kaj je sprejemljivo in kaj ne ter, da vsi stremijo k čimprejšnji rešitvi ter, da je odzivnost 
ministrstva večja kot je bila do sedaj.  
G. Vlado Komljenovič pove, da veljavni program Pokolje iz leta 2011 govori o konceptu mreže podjetniških 
inkubatorjev, iz tega izhaja, da bi moral biti koncept že davno pripravljen, vendar ni bil. Podjetniški 
inkubator Kočevje aktivno sodeluje v pripravi koncepta. Tudi oni si želijo odzivnosti MGRT-ja, jasnih navodil 
in usmeritev v primeru, če se izkaže, da so potrebni popravki dokumenta, ki se pripravlja. Pove tudi, da so 
imeli v letu že 2014 osnutek pogodbe za nakup prostorov na Bregu pri Kočevju, vendar do podpisa pogodbe 
ni prišlo. Ga. Čanak odgovori, da je bil razlog za nepodpis pogodbe v lastništvu, saj je programu Pokolpje 
zapisano, da so prejemniki sredstev inkubatorji in inkubiranci, ne pa občine. 
Dr. Vladimir Prebilič pojasni, da je Občina Kočevje kupila objekt na Bregu pri Kočevju za namen inkubatorja, 
vendar se je pojavil problem, ker nimajo podpisane pogodbe z MGRT o sofinanciranju, da bi izvedli 
adaptacijo in objekt predali svojemu namenu, zato razmišljajo, da bi ga prodali. Zanima ga ali lahko 
pričakujejo podpis pogodbe v letošnjem letu oz. ali je MGRT razpolaga z denarjem in koliko ga je ga. Čanak 
pojasni, da je podpis pogodbe sicer možen, vendar ne dokler ni izdelan koncept delovanja mreže 
inkubatorjev. Finančna sredstva so v višini kot je zapisano v programu za leto 2015, vendar zaradi 
neizpolnjevanja pogojev pogodba zaenkrat ni bila podpisana.  
Županja občine Semič ga. Polona Kambič in ga. Adlešič izrazita željo, da se gradivo, ki se pripravlja, pošlje v 
vednost Občinama Metlika in Semič saj se tudi v njihovi občini pojavlja interes podjetnikov po inkubatorju. 
 
SKLEP 1 je delno izveden, določene aktivnosti še potekajo.  
 
 
SKLEP 2: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot koordinator programa Pokolpje organizira 
sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor na temo – sredstva v letih 2015 in 2016 za Ukrep 6 
Programa Pokolpje: Prometna infrastruktura v Pokolpju. 
 
Ga. Snežana Čanak pojasni, da so v sklopu realizacije sklepa imeli že dva sestanka delovne skupine, ki je 
ustanovljena z namenom, da spremlja izvajanje ukrepov na problemskih območjih. Ministrstvo za 
infrastrukturo so pisno pozvali o tem katere aktivnosti nameravajo izvajati na področju prometne 
infrastrukture v Pokolpju v letih 2015 in 2016. S strani ministrstva so prejeli odgovor, da v letu 2015 nimajo 
sredstev za izvajanje aktivnosti, za leto 2016 je predvideno izvajanje aktivnosti, ki so navedene v NRP-ju.  
Predsedujoča prosi go. Čanak, da odgovor ministrstva posreduje županom iz območja Pokolpja z namenom, 
da z njim na delovnem pogovoru seznanijo ministra za promet in infrastrukturo, ki bo organiziran ob 
odprtju obvoznice Črnomelj. 
 
SKLEP 2 je realiziran. 
 
 
SKLEP 3: RC Novo mesto pridobi informacijo s strani razpisne komisije o upoštevanju predlaganih pripomb in 
predlogov v razpisni dokumentaciji s strani ORP. 
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Ga. Tjaša Kump Murn pojasni, da so bile pripombe in predlogi pri pripravi razpisne dokumentacije na 4. JR 
Pokolpje poslani na MGRT, upoštevanje le teh pa je razvodno iz razpisne dokumentacije. Predsedujoča 
ugotovi, da pripombe in predlogi niso bili upoštevani, še več, postavljene so bile dodatne omejitve za 
prijavitelje. Na vprašanje župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča zakaj je temu tako, ga. Kump Murn 
pojasni, da razpisna komisija ne more dajati odgovorov v času priprave razpisne dokumentacije. 
Predsedujoča v nadaljevanju razprave izpostavi problem, ki ga imajo podjetniki, ki so bili uspešni na JR 
Pokolpje s pridobivanjem relevantnih informacij s strani MGRT-ja zaradi odsotnosti ge. Erdlen. Ga. Čanak je 
mnenja, da se morajo podjetniki obrniti na podporne institucije kjer bodo dobili ustrezne odgovore. Ga. 
Fabina in ga. Glavač povesta, da se podjetniki obračajo na podporne institucije, ki jim pomagajo v okviru 
svojih pristojnosti. 
 
SKLEP 3 je realiziran. 
 
 
SKLEP 4: MGRT naj čim prej posreduje informacijo kolikšna sredstva v državnem proračunu bodo na 
razpolago v letih 2015 in 2016 iz naslova Programa Pokolpje in kakšni so predlogi za reševanje 
problemskega območja Pokolpje po letu 2016. 
 
Ga. Snežana Čanak, da so na MGRT v fazi spremembe programov na vseh problemskih območjih. Pripravlja 
se poenotenje programov z vidika ukrepov in instrumentov. S tem namenom so najprej identificirali ukrepe 
in instrumente, ki so aktualni za vsa problemska območja, ostajajo pa tudi ukrepi in instrumenti, ki bodo 
namenjeni le posameznemu problemskemu območju. Iz tega izhaja, da bo potrebno na novo finančno 
ovrednotiti posamezne instrumente. MGRT je obenem sprejel Program finančnih spodbud v katerem so 
finančno ovrednoteni vsi ukrepi in instrumenti, tudi tisti, ki so namenjeni problemskim območjem. Ga. 
Čanak pove, da se predvideva podaljšanje program Pokolpje do leta 2020. Vladno gradivo je pripravljeno za 
medresorsko usklajevanje. Pričakuje se sprejetje do jeseni 2015.  
Na vprašanje župana Občine Kočevje ali je znana višina sredstev za leti 2015 in 2016, ga. Čanak pojasni, da 
ostajajo sredstva za letu 2015 in 2016 enaka kot je zapisano v veljavnem programu. Na vprašanje zakaj je bil 
objavljen 4. JR Pokolpje v višini 1.500.000 EUR in 3.320.000 EUR kot je zapisano v programu, ga. Čanak 
pojasni, da je bil objavljen tudi JR za Start up za vsa problemska območja v višini 1.500.000 EUR.  Ob tem se 
razvije razprava zakaj se je denar, ki je bil namenjen za podjetja iz Pokolpja prenesel na vsa problemska 
območja oz. zakaj se z denarjem iz Pokolpja financirajo vsa problemska območja in kdo je za to odgovoren. 
Ga. Čanak se ne strinja, da se druga problemska območja financirajo iz denarja, ki je bil namenjen 
podjetjem v Pokolpju, saj so se na razpis za Start Up (P2R) lahko prijavila tudi podjetja iz Pokolpja.  
 
SKLEP 4 se izvaja. 
 
 
SKLEP 5: Člani ORP Pokolpje zahtevajo, da se sredstva predvidena v Programu Pokolpje za leta 2011 – 2016 
v celoti realizira na vseh ukrepih programa. 
 
Ga. Čanak pojasni, da se pripravlja podaljšanje programa do leta 2020, v tem obdobju bodo realizirana vsa 
sredstva, ki so predvidena v veljavnem programu Pokolpje. Župan Kočevja dr. Vladimir Prebilič ob tem 
opozori, da bi bilo nujno zagotoviti dodatna sredstva, če se podaljšuje izvajanje programa in ne zgolj 
nepočrpana sredstva iz veljavnega programa prenesti do leta 2020.  
 
SKLEP 5 se izvaja. 
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Po razpravi predsedujoča predlaga naslednja sklepa: 
 
 

SKLEP 1: 
V roku desetih dni Svet ORP dobi podatek ali je bil razpis P2R namenjen Start up financiran iz sredstev, ki 
so bila v programu Pokolpje za leto 2015 planirana na instrumentu 1.1: Javni razpisi za spodbujanje 
začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest.   
 

SKLEP 2: 
Skladno s podaljšanjem programa Pokolpje se sorazmerno povečajo tudi sredstva na ukrepu 1:Program 
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpju na 30 mio EUR do leta 2020. 
  
 

Ad/3 
Predaja predsedovanja in imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. 

 
Predsedujoča pove, da v skladu s poslovnikom prevzame predsedovanje Sveta ORP Pokolpje predstavnik iz 
območja Kočevske. Predlagan in potrjen je dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje. Predsedujoča mu ob 
predaji predsedovanja izrazi čestitke in zaželi veliko uspeha in sreče pri vodenju. 
 
Vodenje seje prevzame župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. 
 
 

Ad/4 
Obravnava osnutka 4. letnega poročila o izvajanju Programa Pokolpje. 

 
Predsedujoči dr. Vladimir Prebilič pozove predstavnika RC Kočevje Ribnica Tomaža Lovšina, da na kratko 
predstavi izvajanje programa Pokolpje v letu 2014.  
 
G. Tomaž Lovšin pove, da se  4. leno poročilo Pokolpje nanaša na obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
Prav tako vse navzoče opozori, da poročilo v delu, ki se nanaša na poslovanje gospodarstva v letu 2014 ni 
posodobljeno, saj do roka, ko je bilo potrebno poslati poročilo na MGRT podatki s strani AJPES-a še niso bili 
javno objavljeni. V nadaljevanju je sledil natančnejši prikaz izvajanja posameznih ukrepov in instrumentov 
znotraj le teh, ter na koncu pregled realizacije za leto 2014.  
 
Po koncu prestavitve predsedujoči dr. Vladimir Prebilič pozove prisotne k razpravi. 
Ga. Čanak se ne strinja s prikazanih sredstev na ukrepu 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja. Višina 
sredstev se ji zdi prenizka, saj je mnenja, da je bilo od začetka izvajanja programa za ukrep 4 namenjeno 
cca. 1.500.000 EUR. 
G. Tomaž Kordiš je mnenja, da se daljnovod od Kočevja do Črnomlja ne sme financirati iz Pokolpja, saj je to 
investicija Elektra Ljubljana d.d. Ga. Čanak pojasni, da daljnovod res financira Elektro Ljubljana vendar je 
tako zapisano v programu. Prav tako ga zanima kaj obsega instrument 6: Prometna infrastruktura v 
Pokolpju. Ga. Čanak pojasni, da dobršen del sredstev odpade na 3 in 3a razvojno os. G. Kordiš pove, da 
nobena izmed razvojnih osi do leta 2020 ne bosta zgrajeni, tako da predlaga naj se finančna sredstva raje 
namenijo za financiranje tehnična dokumentacija za 3 in 3a razvojno os, vendar le za del, ki se fizično nahaja 
v Pokolpju. 
Predsedujoči dr. Vladimir Prebilič pove, da je jasno, da z izjemo ukrepa 1, ki je pod okriljem MGRT vse 
ostale ukrepe vodijo druga ministrstva, Svet ORP Pokolpje o dogajanju in planih ni obveščeno, ker ni 
usklajevalnih sestankov, Medresorske komisije namreč ni več. Ga. Čanak pojasni, da obstaja delovna 
skupina, ki je bila ustanovljena po zadnji seji Sveta ORP Pokolpja. Delovna skupina je imela že dva sestanka 
interese Pokolpja zastopa direktor direktorata. Predstavniki Pokolpja v skupini zaenkrat še niso udeleženi, 
vendar ga. Čanak zagotovi, da bodo, ko se pokaže potreba. Predsedujoči pove, da se mu zdi ključno, da so 
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predstavniki Pokolpja v pravem času vključeni v dogajanje, saj se pripravlja proračun za leti 2016 in 2017 in 
kaj lahko se zgodi, da denarja za omenjeni leti za območje Pokolpja ostala ministrstva ne bodo zagotovila.   
Go. Polono Kambič zanima zakaj se po štirih letih še ni začel izvajati ukrep 5: Garancije s subvencijo 
obrestne mere ga. Čanak pove, da je pogodba z izvajalcem podpisana, pripravlja se razpis, ki naj bi bil 
objavljen še v letu 2015. Razpis bo objavljen za vsa problemska območja s kvotami za posamezno 
problemsko območje. 
 
 

SKLEP 3: 
Del sredstev iz ukrepa 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju se v obdobju do leta 2020 nameni za 

financiranje tehnične dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za 3 in 3a razvojno os na 
območju Pokolpja. 

 
SKLEP 4: 

Predstavnik Sveta ORP Pokolpje se aktivno vključi v delovno skupino, ki deluje v okviru ministrstva.   
 
 

Ad/5 
Realizacija 4. Javnega razpisa in priprava na 5. Javni razpis Pokolpje. 

 
Predsedujoči dr. Vladimir Prebilič na začetku apelira, da se priporočila s terena pri pripravi razpisne 
dokumentacije bolj upoštevajo, saj razvojne institucije izgubljajo kredibilnost v lokalni skupnosti in 
predlaga, da se dogovori za sestanem s pristojnimi  na MGRT glede predlogov in priporočil pri pripravi 5. JR 
Pokolpje. Za dogovor glede termina sestanka ter nabor priporočil in predlogov je zadolžen RC Novo mesto. 
Zaželeno je, da se sestanka udeležijo tudi predstavniki gospodarstva. V nadaljevanju se dr. Vladimir Prebilič 
obrne na go. Čanak z vprašanjem ali drži informacija, da na ostalih problemskih območjih regionalne 
razvojne agencije same pripravljajo razpise. Ga. Čanak zatrdi, da noben razpis za problemska območja ni bil 
pripravljen oz. objavljen brez odobritve MGRT. Dopušča možnost, da so pripravljali le razpis za Garancije s 
subvencijo obrestne mere. Neupoštevanja priporočil ob pripravi razpisa ne more komentirati, ker razpis 
pripravlja drug sektor, kolikor je njej znano pa marsikatera pripomba ni upoštevala pravil državnih pomoči 
oz. ciljev  programa Pokolpje. 
Ga. Vesna Fabina pove, da je v programu zapisano, da si želimo novih investitorjev, 4. JR Pokolje pa je bil 
ravno tem nenaklonjen, prav tako kot inovativnim podjetjem. Ga. Polona Kambič jo dopolni, da je bil prav 
tako razpis nenaklonjen prijaviteljem na sklop turizem zato, ker je bil razpis le enoleten.  
Go. Mojco Čemas Stjepanovič zanima ali se v primeru nepodpisa pogodbe katerega izmed uspešnih 
prijaviteljev dodelijo sredstva prijaviteljem, katerih projekti so najbolje ocenjeni vendar sredstev zaradi 
porabe denarja niso prejeli. Prav tako zahteva, da na MGRT-ju pripravijo odgovor zakaj se vztraja na 
osebnem meničnem zavarovanju, ki predstavlja oviro za tujce, ki te oblike zavarovanja ne poznajo. 
 
Razpravo sklene predsedujoči g. dr. Vladimir Prebilič z prošnjo naj bo 5. JR Pokolpje pripravljen in objavljen 
še letos za naslednje leto. V razpisni dokumentaciji pa naj bodo upoštevne pripombe in predlogi razvojnih 
institucij. 
 

SKLEP 5: 
Župan občine Kočevje se v juliju na MGRT dogovori za sestanek z namenom, da se ponovno preveri zakaj 

dosedanja priporočila in predlogi razvojnih institucij niso bili upoštevani pri pripravi razpisne 
dokumentacije. Za nabor predlogov in priporočil je zadolžen RC Novo mesto.  

 
SKLEP 6: 

OPR Pokolpje zahteva, da se sredstva, ki bodo ostala na razpolago zaradi nepodpisa pogodb prejemnikov 
pozitivnih sklepov na 4. JR Pokolpje razdelijo podjetjem, ki so po številu točk naslednji na vrsti. 
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Ga. Vesna Fabina ponovno poudari naj bo 5. JR Pokolpje odprt daljše obdobje, da lahko podjetniki ustrezno 
pripravijo vloge. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14:00 

 

 

Zapisal:                                                                                                            Predsednik Sveta ORP Pokolpje: 

Tomaž Lovšin 

RC Kočevje Ribnica                                                                       Župan Občine Kočevje 

                                                                                                                        Dr. Vladimir Prebilič 


