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UVOD 

 

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–

2016 je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30300-2/2011/4 dne 07. 04. 2011 in 

dopolnila s sklepoma št. 30301-1/2012/3 dne 2. 2. 2012 in št. 30301-6/2012/3 dne 4. 10. 2012 

(v nadaljnjem besedilu: program Pokolpje). 

 

Prvo letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje za leto 2011 je obravnavalo Območno 

razvojno partnerstvo (v nadaljevanju ORP), dne 16. 01. 2012. Osnutek prvega poročila je 

obravnavala in sprejela Medresorska komisija, dne 26. 01. 2012, ki je bila ukinjena dne 04. 

02. 2012 in poročila v končni obliki ni obravnavala. 

 

Drugo letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje, ki zajema aktivnosti od 07. 04. 2011 do 

31. 12. 2012, je Vlada Republike Slovenije obravnavala na 22. redni seji dne 06. 09. 2013 in 

sprejela sklep, da se je Vlada Republike Slovenije seznanila s poročilom. 

 

Tretje letno poročilo zajema aktivnosti od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Vlada Republike 

Slovenije je na 27. redni seji dne, 18. 03. 2015 sprejela sklep, da se je seznanila s tretjim 

letnim poročilom o izvajanju programa Pokolpje. 

 

Predloženo četrto letno poročilo zajema aktivnosti od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 oz. v 

določenih vsebinah predstavlja kumulativno primerjavo učinkov posameznih ukrepov in 

instrumentov na stanje na območju Pokolpja. Kumulativna primerjava učinkov se nanaša na 

obdobje od leta 2011 do konca leta 2014. 
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POVZETEK – POKOLPJE V KRIZI IN ODZIV NANJO 

 

Program Pokolpje se izvaja preko 7. ukrepov; Ukrep 1 je dodatno razdeljen še na 4 

instrumente. 

 

Kako potekajo aktivnosti iz posameznih ukrepov je predstavljeno v nadaljevanju poročila.  

  

 

Velik problem je število brezposelnih oseb, ki se povečuje, kljub določenim rezultatom iz 

Ukrepa 1. Na podlagi treh javnih razpisov iz instrumenta 1.1. je predvidenih 340 novih 

zaposlitev, od tega je bilo do konca leta 2014 realiziranih 160 (vir: MGRT). 

 

Tabela 1: Število brezposelnih oseb na 31. 12. 

Leto 
Skupaj 

Pokolpje 

Črnomelj Metlika Semič Kočevje Kostel Osilnica 
Loški 

Potok 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

2009 3.236 932 13,3 511 12,4 261 14,6 1.388 18,5 51 18,3 25 15,5 68 8,1 

2010 3.264 912 13,1 575 14,0 248 13,9 1.387 18,7 41 15,4 25 16,3 76 9,1 

2011 3.691 1.146 16,4 617 15,4 276 14,9 1.520 20,4 40 15,3 19 12,8 73 8,7 

2012 4.115 1.413 20,6 661 17,0 302 15,8 1.598 21,7 31 12,2 14 11,0 96 11,4 

2013 4.374 1.483 21,1 669 17,4 318 16,6 1.739 23,6 36 13,6 30 22,6 100 12,0 

2014 4.321 1.482 21,3 638 16,4 288 15,2 1.743 23,7 50 19,1 29 22,5 91 11,1 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, april 2015 

 

Od leta 2009 se je število brezposelnih oseb v Pokolpju povečalo za 1.085 oseb. Je pa 

potrebno poudariti, da se je skupno število brezposelnih na območju Pokolpja prvič od 

izvajanja programa Pokolpje 2016 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo. Tako je bilo 

ob koncu leta 2014 v primerjavi s koncem leta 2013 na območju Pokolpja za 53 manj 

brezposelnih oseb.  

 

V letu 2013 je na območju Pokolpja poslovalo 710 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 

5.044 delavcev in 1.195 samostojnih podjetnikov z 898 zaposlenimi. 

 

Glede na preteklo leto se je število gospodarskih družb in število samostojnih podjetnikov 

povečalo, število zaposlenih pa zmanjšalo tako v družbah kot tudi pri samostojnih 

podjetnikih. 

 

Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju 

Pokolpja je v letu 2013 znašala 26.919 EUR in se je glede na preteklo leto povečala za 4,3 %.  

Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega je bolj posledica zmanjšanja števila zaposlenih 

kot pa večje dohodkovnosti. 

 

Povečala se je povprečna bruto plača v gospodarskih družbah na območju Pokolpja; v letu 

2013 je le ta znašala 1.207 EUR, kar predstavlja 1,26 odstotno povečanje napram letu 2012. 
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Povzetek poročila o izvajanju posameznih ukrepov iz programa Pokolpje: 

 

 

UKREP 1: PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V 

OBDOBJU OD 2011 DO 2016 

 

 

Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih 

delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok 

in Kostel 

 

V letu 2014 ni bilo objavljenih javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij podjetij in 

ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 

Črnomelj, Loški Potok in Kostel. So pa potekale aktivnosti povezane z izvajanjem 3. javnega 

razpisa, ki je bil sicer objavljen v letu 2012 za investicije v letih 2013 in 2014. V tretjem 

javnem razpisu je bilo razpisanih skupaj 4.872.314,00 EUR, od tega jih je bilo v letu 2014 s 

strani MGRT izplačanih 1.453.321,41 EUR.  

 

 

Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

 

Aktivnosti na področju vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja še 

potekajo zato koncept mreže podjetniških inkubatorjev v taki obliki še ne deluje. Na območju 

Pokopja trenutno namreč deluje le Podjetniški inkubator Kočevje, v katerem je inkubiranih 7 

podjetij, tri pa so v fazi predinkubiranja.  

 

Aktivnosti v smeri vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja so 

potekale tudi v letu 2014. Tako je bil na seji Občinskega sveta Občine Črnomelj, 27. 03. 2015, 

sprejeli sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno 

informacijskega centra Bela krajina, s čimer je RIC-u omogočen prevzem izvajanja nalog in 

programov nastajajočega podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica.  

 

 

Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za 

starostnike 

 

Izgradnja enote za stanovalce z demenco Doma starejših občanov Kočevje in Doma počitka 

Metlika se je pričela šele v letu 2013. Pogodbeni partnerji (MGRT, občini in MDDSZ) so 

sicer že v letu 2011 podpisali medsebojno pogodbo o izvajanju obeh domov in zagotavljanju 

finančnih sredstev. V letu 2013 so se gradbena dela na obeh domovih začela, finančne 

obveznosti s strani občin in MGRT so potekale nemoteno.  
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V letu 2014 je bila investicija dislocirane enote Doma počitka Metlika zaključena. Uporabno 

dovoljenje je bilo izdano 01. 10. 2014 in v istem mesecu je bil objekt predan uporabniku 

Domu počitka Metlika, ki na lokaciji že izvaja svojo dejavnost. 

 

DSO Kočevje je v letu 2014 realiziral dobavo in montažo opreme. Zaključena in obračunana 

so bila vsa obrtniška in strojno inštalacijska dela na objektu. Izvedene in dokončane so bile 

tudi aktivnosti glede zaključevanja dela na objektu. Uporabno dovoljenje za objekt je bilo 

pridobljeno 19. 12. 2014. Stanovalci so vseljeni. 

 

 

Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v 

Pokolpju 

 

Za izvajanje tega instrumenta skrbi MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto kot 

koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela Krajina in RC Kočevje 

Ribnica. V okviru tega instrumenta potekajo naslednje aktivnosti: 

 

 Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016 

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne 

institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, socialno omrežje, sredstva javnega 

obveščanja, direktno obveščanje preko elektronske pošte, delavnice in telefonsko obveščanje. 

Prav tako je bilo objavljenih več člankov v lokalnih in nacionalnih časopisih. V letu 2014 je 

bilo izvedenih tudi nekaj delavnice za gospodarstvenike. 

 

 Privabljanje investicij na območje  

Eden od ciljev programa POKOLPJE 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji 

morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz 

tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava 

ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, 

zgradbe, nepremičninski projekti...). Potekajo stalne dejavnosti, kot so: organizacija 

dogodkov, trženje ponudbe območja ipd. Opravljene aktivnosti v letu 2014: priprava 

podatkov za 28 potencialnih tujih in domačih investitorjev, udeležba na sejmih v tujini, 

gospodarskih delegacijah in drugih dogodkih, izvedba Lead Generation v Italiji, udeležba na 

47. MOS Celje, objavljeni oglasi in članki v The Slovenia Times in časopisu Finance. 

 

 Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih 

strateških dokumentov za Pokolpje 

Sem sodijo organizacije usposabljanja in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave 

razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve 

razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov. Izvedene 

aktivnosti: sodelovanje pri pripravi RRP JV Slovenije za programsko obdobje 2014-2020. 
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 Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016  

Opravljenih 38 kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na JR Pokolpje in 470 osebnih 

svetovanj, od tega: 

- 441 svetovanj prijaviteljem na javne razpise Pokolpje,  

- 19 svetovanj podjetjem za uveljavljanje davčnih olajšav,  

- 10 svetovanj podjetjem pri uveljavljanju plačanih prispevkov delodajalcev za socialno 

varnost, 

- izvajanje projektov iz JR Pokolpje, ostala svetovanja glede razpisov MKO, Zavod RS 

za zaposlovanje… 

 

 

UKREP 2: POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA 

SOCIALNO VARNOST 

 

Do finančne spodbude so bile upravičene tiste zaposlitve brezposelnih oseb, katerih pogodbe 

o zaposlitvi so bile sklenjene od veljavnosti sheme državnih pomoči, tj. od 21. 03. 2012 dalje. 

Prejem prvih vlog za uveljavljanje finančne spodbude po ZSRR-2 na Zavodu RS za 

zaposlovanje se beleži od 30. 04. 2013 dalje. V obdobju od 01. 01. 2014 do 31.12.2014 je na 

Zavod prispelo 26 vlog. Izmed vseh prejetih vlog jih je pogoje za priznanje pravice 

izpolnjevalo 21. Pet prejetih vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja pogojev. 

 

Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 13 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 

20 brezposelnih oseb in sicer:  

 5 delodajalcev iz Kočevja za zaposlitev 9 oseb,  

 4 delodajalci iz Metlike za zaposlitev 7 oseb, 

 2 delodajalca iz Črnomlja za zaposlitev 2 oseb in  

 2 delodajalca iz Semiča za zaposlitev 2 oseb. 

 

Višina priznanih sredstev v letu 2014 je bila 34.531,83 EUR. V letu 2014 je bilo 

izplačanih 26.148,72 EUR, razlika pa bo izplačana v letu 2015. 

Ukrep je bil v letu 2014 bistveno bolj koriščen kot leto poprej, saj se je v letu 2013 

sofinanciralo 7 delovnih mest, v letu 2014 pa 20. 

 

 

UKREP 3: DAVČNE OLJAŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE V 

POKOLPJU 

 

Davčne olajšave za zaposlovanje so se na podlagi zakona pričele uveljavljati z davčnim 

obračunom za leto 2012 (v obračunu oddanem 2013) za zaposlitve, sklenjene 21. 03. 2012 in 

kasneje ter za investicije katere so se pričele po 17. 02. 2012.  
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Skupni znesek koriščenja državne pomoči za leto 2014 na podlagi drugega odstavka 

Zakona o skladnem regionalnem razvoju ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) znaša 

3.795.708 EUR, od tega: 

 skupni znesek koriščenja olajšave za investiranje 3.251.126 EUR, 

 skupni znesek koriščenja olajšave za zaposlovanje 544.582 EUR. 

 

 

UKREP 4: SPODBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IZ PROGRAMA 

RAZVOJA PODEŽELJA 

 

V okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 se izvajata dva ukrepa in sicer 311 

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312 Podpora ustvarjanju in razvoju mikropodjetij.  

 

Razpisov v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 v letu 2014 ni bilo, so pa 

potekale kontrole zaključenih projektov in izplačila. Vloge, katerih lokacija naložbe se nahaja 

na območju Pokolpja imajo na javnih razpisih za ukrep 311 (Diverzifikacija v nekmetijske 

dejavnosti) in 312 (Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij) ne glede na ostala merila 

za izbor, dodatnih deset odstotkov možnih točk. V letu 2014 je bilo prijaviteljem iz območja 

Pokolpja iz Ukrepa 311 izplačanih 102.901,30 EUR in iz Ukrepa 312 721.488,70 EUR.   

 

 

UKREP 5: GARANCIJE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE ZA INVESTICIJSKE 

KREDITE PODJETJEM V POKOLPJU V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE 

SHEME ZA JV SLOVENIJE 

 

Ukrep se še ne izvaja. 

 

 

UKREP 6: PROMETNA INFRASTRUKTURA V POKOLPJU 

 

Skladno s sprejetim Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 

Pokolpju v obdobju 2011 – 2016, ki ga je Vlada RS sprejela 07. 04. 2011, je Ministrstvo za 

infrastrukturo nosilec razvojne politike za Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju.  

 

V okviru izvajanja Programa so bile v letu 2014, na projektih s področja državne cestne 

infrastrukture točke 7.6 Ukrepa 6 (instrument 6.1, 6.2 in 6.3), izvedene sledeče aktivnosti: 

 

 

Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del  

 

Projekt je razdeljen na tri funkcionalne odseke in sicer: 

 odsek I: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu) do priključka Maline, 

 odsek II: od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda 

Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug ter 
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 odsek III: od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica. 

 

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti: 

 

a) odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje – priključek Maline 

V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto Novo 

mesto – Maline (Uradni list RS št. 102/12, dne 21.12.2012) ter maja 2013 izdelana študija  

»Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje 3. razvojne osi-jug; odsek AC pri NM – 

Maline)«. V letu 2014 zaradi nedorečenega načina in vira financiranja, aktivnosti na 

projektu ni bilo.  

 

b) odsek II: priključek Maline – MMP Metlika – priključek Črnomelj jug 

V sklopu priprave državnega prostorskega načrta je potekala priprava stališč do pripomb in 

predlogov z javne razgrnitve ter spremembe strokovnih podlag za spremenjene rešitve v 

Metliki in Črnomlju. Za spremenjene rešitve je bila v januarju 2015 izvedena tudi javna 

seznanitev.   

 

c) odsek III:  priključek Črnomelj jug – MMP Vinica  

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve 

predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2014 niso potekale. 

 

 

Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os  

 

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – 

Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste 

pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice. 

 

Projekta 08-0191 – Rekonstrukcija Pijava Gorica in 08-0010 – Križišče Jakičevo sta bila 

dokončana v letu 2013. V letu 2014 sta bila projekta finančno zaključena.  

 

 

Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska 

magistrala«) 

 

Na projektih obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2014 potekale aktivnosti samo na 

projektu 94-0411 – Obvoznica Črnomelj. Gradnja obvoznice Črnomelj je potekala v okviru 

dveh etap. I. etapa je bila predana v promet že v letu 2008. Z izgradnjo II. etape obvozne ceste 

se je razbremenilo tranzitnega prometa staro mestno jedro Črnomlja. Trasa načrtovane 

obvozne ceste poteka ob zahodnem obrobju urbaniziranih površin Črnomlja in povezuje 

regionalno cesto R1-216, odsek 1178, Črmošnjice – Črnomelj z regionalno cesto R1-218, 

odsek 1213 Črnomelj – Kanižarica.  

 



4. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v letu 2014 

11 

Vrednost investicije II. etape je znašala 3.402.833,99 EUR. Gradnja je bila zaključena 

decembra 2014.  

 

Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi, 

odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno 

predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 12.340.000 EUR je bilo 

zagotovljenih 2.753.046 EUR, oziroma 22,31 %. 

 

 

Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja  

 

V letu 2014 je na železniški infrastrukturi na območju Pokolpja potekala gradnja in vzpostavitev 

digitalnega radijskega komunikacijskega sistema GSM  

 

UKREP 7: ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA V POKOLPJU 

 

Izvedene aktivnosti na energetskih objektih Pokolpja v letu 2014: 

 Izgradnja 2x20 kV kabelske povezave med RTP 110/20 kV Črnomelj in RP 20 kV Semič 

(industrijska cona Vrtača).Fazno je bila izgradnja razdeljena na dva dela, pri čemer prvi 

del 20 kV kabelske povezave med TP Vrtača – Industrijska cona in TP Ručetna vas 2 

obratuje že od leta 2013. Drugi del med TP Ručetna vas 2 in RTP 110/20 kV Črnomelj 

pa je bila zaključena v letu 2014, vključno z pridobitvijo uporabnega dovoljenja za 

drugi del. Vrednost investicije je znašala 44.000,00 EUR. 

 Priprava DNP za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj. 

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj 

(izdelava DNP) je potekalo v skladu z zahtevami ZUPUDPP na MOP. Izdelovalec ŠV je 

DzPGS posredoval stališča pripomb in predlogov iz javne razgrnitve ŠV v pregled in 

dopolnitev. Pri umeščanju daljnovoda v prostor so po javni razgrnitvi Študije variant s 

predlogom najugodnejše variante nastali zapleti. Občani občine Črnomelj so se po javni 

razgrnitvi organizirali in ustanovili Civilno iniciativo. Predstavniki občine in Civilna 

iniciativa nasprotujejo vsakršni umestitvi daljnovoda kot nadzemnega voda v prostor. 

 

 

 

1. PRIKAZ STANJA IN RAZVOJNIH TEŽAV V POKOLPJU 

 

Območje Pokolpja, ki ga sestavlja sedem občin iz Bele krajine in Kočevske (Črnomelj, 

Semič, Metlika, Kočevje, Kostel, Osilnica in Loški Potok) zaznamujejo skupne razvojne 

težave, ki onemogočajo hitrejši razvoj. Največji problem predstavlja visoka brezposelnost, 

šibko gospodarstvo, slabo demografsko stanje in infrastruktura ter obmejna lega. Z namenom 

reševanja najbolj perečih težav, je bilo ustanovljeno Območno razvojno partnerstvo Pokolpje, 

katerega glavni namen je priprava in izvajanje skupnih projektov in krepitev razvojnih 

struktur za hitrejši razvoj območja ter posledično zmanjševanje razvojnih razlik. 
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1.1 Gospodarstvo 

 

Gospodarstvo Pokolpja zaznamuje nižja konkurenčnost, zaostajanje podjetij v tehnološkem 

razvoju in majhne možnosti za zaposlovanje. 

 

V Pokolpju je bilo v letu 2013 710 (706 leta 2012) gospodarskih družb in 1.195 samostojnih 

podjetnikov oziroma 85 več kot leta 2012. Iz navedenih podatkov je razbrati, da število 

gospodarskih družb vse od leta 2009 postopno narašča. Večletno upadanje registriranih  

samostojnih podjetnikov se je z letom 2013 ustavilo saj je bilo po več letih zaznati povečanje 

števila le teh. 

 

V Občinah Loški Potok, Osilnica in Kostel v letu 2013 ni delovala nobena srednja ali velika 

gospodarska družba. Velike gospodarske družbe so delovale le v občinah Kočevje (4), 

Metlika (3) in Črnomelj (1). Industrijske zmogljivosti so skoncentrirane na mestnih območjih. 

Večja industrijska središča so: Kočevje, Metlika in Črnomelj. 

 

Tabela 2: Število gospodarskih družb in zaposlenih v gospodarskih družbah 

Vir: AJPES 2012 in 2013. Preračun RC Kočevje Ribnica d.o.o. 

* Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju. 

 

Pri gospodarskih družbah, ki poslujejo na območju Pokolpja je zaznati trend zmanjševanja 

zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju. Tako se je število 

zaposlenih v gospodarskih družbah v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšalo za 194 oseb. V 

primerjavi z letom 2010 pa kar za 1.095 oseb. 

 

Medtem ko število gospodarskih družb v zadnjih letih narašča, se število samostojnih 

podjetnikov zmanjšuje. Negativen trend se je prav tako nadaljeval v letu 2013. V primerjavi z 

letom 2012 se je tako število samostojnih podjetnikov zmanjšalo za 15. 

 

Samostojni podjetniki iz območja Pokolpja so v letu 2013 glede na delovne ure zaposlovali 

898 oseb oziroma 48 manj kot leta 2012. 

Občine 

Pokolpja 

Gospodarske družbe Zaposleni* 

Število 2012 Število 2013 IND 13/12 Število 2012 Število 2013 
IND 

13/12 

Črnomelj 254 257 101,2 1.743 1.587 91,1 

Metlika 122 123 100,8 1.262 1.242 98,4 

Semič 53 58 109,4 304 334 109,9 

Kočevje 250 247 98,8 1.794 1.747 97,4 

Kostel 12 11 91,7 34 31 91,2 

Loški Potok 10 11 110,0 79 95 120,3 

Osilnica 5 3 60,0 22 8 36,4 

POKOLPJE 706 710 100,6 5.238 5.044 96,3 

Bela krajina 429 438 102,1 3.309 3.163 95,6 

Kočevsko 277 272 98,2 1.929 1.881 97,5 
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Tabela 3: Število samostojnih podjetnikov in zaposlenih pri podjetnikih 

Občine 

Pokolpja 

Samostojni podjetniki Zaposleni
1
 

Število 2012 Število 2013 IND 13/12 Število 2012 Število 2013 
IND 

13/12 

Črnomelj 398 410 103,0 285 271 95,1 

Metlika 263 262 99,6 226 221 98,2 

Semič 88 89 101,1 75 81 108,0 

Kočevje 388 364 93,8 312 278 89,1 

Kostel 17 16 94,1 15 13 86,7 

Loški Potok 47 46 97,9 27 28 103,7 

Osilnica 9 8 88,9 7 6 85,7 

POKOLPJE 1.210 1.195 98,8 946 898 95,0 

Bela krajina 749 761 101,6 586 573 97,9 

Kočevsko 461 434 94,1 360 325 90,3 

Vir: AJPES 2012 in 2013. Preračun RC Kočevje Ribnica d.o.o. 

 

V letu 2013 je neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja 

znašala 26.919 EUR in je zaostajala tako za povprečjem JV Slovenije (48.631 EUR), kot tudi 

za državnim povprečjem (39.011 EUR). Vendar je potrebno poudariti, da neto dodana 

vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah na območju Pokolpja od leta 2010 narašča. 

Kot je razvidno iz tabele 6, se je neto dodana vrednost v gospodarskih družbah na 

zaposlenega z izjemo občin Semič, Loški Potok in Kostel, v primerjavi z letom 2012 v ostalih 

občinah Pokolpja dvignila. 

 

Tabela 4: Neto dodana vrednost na zaposlenega 

Območje NDV 2012 (EUR)
2
 NDV 2013 (EUR) Indeks 13/12 

Črnomelj 22.051 23.760 107,8 

Metlika 25.968 26.797 103,2 

Semič 32.266 29.994 92,9 

Kočevje 28.002 29.439 105,1 

Kostel 20.694 20.159 97,4 

Loški Potok 30.241 26.468 87,5 

Osilnica 14.654 25.914 176,8 

POKOLPJE 25.709 26.919 104,7 

JV Slovenija 45.546 48.631 106,8 

SLOVENIJA 38.006 39.011 102,6 

Vir: AJPES 2012 in 2013. Preračun RC Kočevje Ribnica d.o.o. 

Povprečna plača zaposlenih v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja se je v 

letu 2013 v primerjavi z letom 2012 dvignila in je znašala 26.919 EUR. Do najvišje rasti 

                                                           
 
1
 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju. 

2
 Podatki se nanašajo na bruto povprečno plačo na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju 

Pokolpja. 
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dodane vrednosti je prišlo v občini Osilnica. Na drugi strani je prišlo do največjega padca v 

občini Loški Potok. 

 

Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju Pokolpja je 

v letu 2013 znašala 1.207 EUR in je bila sicer nekoliko višja na Kočevskem (1.251 EUR) kot 

v Beli krajini (1.181 EUR), je pa zaostajala tako za povprečjem na državnem nivoju (1.461 

EUR), tako kot za povprečjem JV Slovenije (1.600 EUR). 

 

Tabela 5: Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah na območju Pokolpja 

Območje 
Povprečna bruto plača 2012 

(EUR)
3
 

Povprečna bruto plača 

2013 (EUR) 
Indeks 13/12 

Črnomelj 1.181 1.212 102,6 

Metlika 1.136 1.132 99,6 

Semič 1.180 1.217 103,1 

Kočevje 1.241 1.254 101,0 

Kostel 1.449 1.437 99,2 

Loški Potok 1.238 1.150 92,9 

Osilnica 932 1.021 109,5 

POKOLPJE 1.192 1.207 101,2 

JV Slovenija 1.579 1.600 101,3 

SLOVENIJA 1.436 1.461 101,7 

Vir: AJPES 2012 in 2013. Preračun RC Kočevje Ribnica d.o.o. 

 

 

1.2 Trg dela 

 

Decembra 2014 je bilo na območju Pokolpja prijavljenih 4.321 brezposelnih oseb. Od tega 

1.913 v Kočevju, Kostelu, Loškem Potoku in Osilnici ter 2.408 na območju občin Črnomelj, 

Metlika in Semič. V primerjavi z letom 2013 se je število brezposelnih na območju 

Pokolpja zmanjšalo za 53 oseb. 

 

Brezposelnost v Pokolpju je precej višja tako od slovenskega povprečja kot tudi  povprečja JV 

Slovenije. Znotraj Pokolpja je najvišjo brezposelnost izkazovala občina Kočevje (23,7 %), 

najnižja pa v občina Loški Potok (11,1 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Stopnje registrirane brezposelnosti v občinah Pokolpja na dan 31. 12. 

Leto Skupaj Črnomelj Metlika Semič Kočevje Kostel Osilnica Loški 

                                                           
3
 Podatki se nanašajo na bruto povprečno plačo na zaposlenega v gospodarskih družbah, ki delujejo na območju 

Pokolpja. 
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Pokolpje Potok 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

2009 3.236 932 13,3 511 12,4 261 14,6 1.388 18,5 51 18,3 25 15,5 68 8,1 

2010 3.264 912 13,1 575 14,0 248 13,9 1.387 18,7 41 15,4 25 16,3 76 9,1 

2011 3.691 1.146 16,4 617 15,4 276 14,9 1.520 20,4 40 15,3 19 12,8 73 8,7 

2012 4.115 1.413 20,6 661 17,0 302 15,8 1.598 21,7 31 12,2 14 11,0 96 11,4 

2013 4.374 1.483 21,1 669 17,4 318 16,6 1.739 23,6 36 13,6 30 22,6 100 12,0 

2014 4.321 1.482 21,3 638 16,4 288 15,2 1.743 23,7 50 19,1 29 22,5 91 11,1 

Vir: ZRSZ, 2015 

 

Spodbudno je dejstvo, da se je trend povečevanja brezposelnosti na območju Pokolpja ustavil. 

Tako se je ob koncu leta 2014 prvič zgodilo, da je bilo število brezposelnih v primerjavi z 

letom poprej manjše. Brezposelnost sicer ostaja visoko nad slovenskim povprečjem, se pa kot 

rečeno kažejo prvi pozitivni trendi. Zaslugo za zmanjšanje števila brezposelnih imajo tudi 

javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje delovnih mest, ki so bili 

razpisani v okviru Program Pokolpje 2016.  

  

 

Iz objavljenih prostih delovnih mest je razvidno, da je v Pokolpju pomanjkanje delovnih mest 

večje kot v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. Visoka je stopnja brezposelnosti, na voljo 

pa so v glavnem nizko plačana delovna mesta. Mladina po končani izobrazbi ne dobi ustrezne 

zaposlitve in se ne vrača iz izobraževalnih središč ali se odseljuje iz območja Pokolpja. 

Najpogostejši vzroki prijavljanja na Zavod RS za zaposlovanje v Pokolpju so bili potek dela 

za določen čas, stečaji podjetij in iskanje prve zaposlitve.  

 

Glede na stopnjo izobrazbe je bilo v Pokolpju decembra 2014 največ brezposelnih oseb s I. in 

II. stopnjo izobrazbe (tj. nedokončana osnovna šola in dokončana osnovna šola) in sicer 

1.714, kar predstavlja 39,66 % vseh brezposelnih v Pokolpju. 31,31 % brezposelnih v 

Pokolpju ima dokončano III. in IV. stopnjo ter 20,4 % V. stopnjo izobrazbe. Najnižji delež 

med brezposelnimi v Pokolpju izkazujejo osebe z visokošolsko izobrazbo prve, druge in tretje 

stopnje (8,56%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Število brezposelnih na območju Pokolpja po stopnji izobrazbe, december 2014 
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Območje 

 

 

 

1+2 

OŠ ali manj 

 

 

3+4-nižje, 

srednje poklicno 

izobraževanje 

5 – srednje tehniško, 

strokovno, splošno 

izobraževanje 

6+7+8 – visokošolsko 

izobraževanje prve, 

druge, tretje stopnje 

Skupaj 

Črnomelj 563 470 314 135 1.482 

Kočevje 709 564 348 122 1.743 

Kostel 17 18 8 7 50 

Loški 

Potok 
22 29 28 12 91 

Metlika 268 179 124 67 638 

Osilnica 8 15 6 0 29 

Semič 127 78 56 27 288 

Skupaj 1.714 1.353 884 370 4.321 

Odstotek 39,7 31,3 20,4 8,6 100,0 

Vir: ZRSZ, 2015 

 

Dodaten problem pri zaposljivosti brezposelnih oseb v Pokolpju predstavlja starostna 

struktura, saj prevladujejo brezposelni v starostni skupini od 50 do 60 let, sledijo jim 

brezposelni v starostni skupini od 40 do 50 let. Ob dejstvu, da gre v veliki večini za slabo 

izobražene ljudi je njihova zaposljivost toliko težja oziroma so zaposljivi na slabše plačana 

delovna mesta z nizko dodano vrednostjo. 

 

 

1.3 Demografsko stanje 

 

Demografsko stanje je slabo, kar onemogoča normalen razvoj, predvsem pa je treba opozoriti 

na prihodnost, ko bo zaradi zmanjšanja že tako maloštevilnega prebivalstva težko najti 

ustvarjalne ljudi za zaposlovanje.  

 

Na območju Pokolpja je po podatkih SURS-a (po stanju 1. 7. 2014) živelo 45.767 oseb. 

Največ prebivalcev imata občini Kočevje in Črnomelj, najmanj pa občini Osilnica in Kostel. 

V primerjavi z letom 2010 se je število prebivalcev v občinah Pokolpja zmanjšalo za 826. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Število prebivalcev Pokolpja na dan 31. 12. 
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Občina 

 

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 

 

Leto 2014 

Črnomelj 14.728 14.750 14.689 14.659 14.586 

Kočevje 16.549 16.499 16.437 16.303 16.082 

Kostel 661 651 642 650 646 

Loški Potok 1.987 1.969 1.951 1.933 1.883 

Metlika 8.424 8.414 8.386 8.394 8.395 

Osilnica 404 399 413 386 374 

Semič 3.840 3.849 3.853 3.828 3.801 

Skupaj 46.593 46.531 46.371 46.153 45.767 

Vir: SURS, 2015 

 

Povprečna starost prebivalcev v Pokolpju je konec leta 2014 znašala 45,1 let in je bila tako 

višja kot v Jugovzhodni Sloveniji (41,7 let) in Sloveniji (42,4 let). Poleg visoke povprečne 

starosti, staranja prebivalstva in negativnega naravnega prirastka v večini občin (izjemi 

Kočevje in Semič), predstavlja dodatno težavo izseljevanje mladih ter izobraženih (»beg 

možganov«) predvsem iz podeželja in obmejnih območij. 

 

 

1.4 Izobrazbena struktura prebivalstva 

 

Stopnja izobrazbe in zanimanje za izobraževanje sta nižja, kar poslabšuje konkurenčnost 

območja navzven in še upočasnjuje gospodarski razvoj. Na območju Pokolpja je omejena 

ponudba višje in srednješolskih izobraževalnih ustanov, predvsem pa primanjkuje šol za 

posebne poklice.  

 

Skrb vzbuja podatek o izobrazbeni strukturi prebivalstva. Iz podatkov SURS-a je razbrati, da 

delež prebivalstva v Pokoplju z višjo in visoko izobrazbo zaostaja za ravnjo Slovenije in 

Jugovzhodne Slovenije. Prav tako območje Pokolpja zaostaja za slovenskim in regijskim 

povprečjem tudi po številu študentov. Prav tako možnost e-učenja na območju Pokolpja ni 

razširjena. 

 

 

1.5 Nezadostna komunalna opremljenost in neustrezna prometna infrastruktura 

 

Komunalna opremljenost je nezadostna, saj je oskrba s pitno vodo še vedno  pomanjkljiva in 

problematična. Prav tako območje ni v celoti opremljeno s sistemi za odvajanje in čiščenje 

odpadnih vod. Pogost problem je neusklajena dinamika gradnje vodovodnih sistemov in 

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, saj so se pogosto gradila samo vodovodna 

omrežja, s čimer se je problem odpadnih voda še zaostril. Zaradi razpršene pozidave je za 

Pokolpje in Jugovzhodno Slovenijo značilno pomanjkanje ustreznih sistemov za odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda, kar je pomemben dejavnik pri zmanjševanju okoljskih vrednosti v 

regiji. Posebej velik problem je to v manjših občinah, ki so finančno šibkejše in izgradnja 

komunalnega omrežja zaostaja za večjimi občinami na območju Pokolpja. 



4. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v letu 2014 

18 

 

Prometna infrastruktura ne omogoča zadovoljivega povezovanja Pokolpja v tej regiji med 

kočevsko-ribniškim delom, Belo krajino in preostalo Dolenjsko, pa tudi radialne povezave 

nimajo ustreznih delov (Ljubljana–Kočevje–Brod na Kolpi–Reka in Novo mesto–Metlika–

Karlovac–zahodna Bosna–Dalmacija ter obkolpska cesta, katere pomen je še toliko večji 

zaradi obmejne lege in zaradi turističnih potencialov območja). Cestne in železniške povezave 

(notranje in z drugimi regijami in med občinskimi središči) so slabe in neprimerne, kar je 

neugodno z vidika morebitnih investitorjev in dotoka kapitala, pa tudi turistov in ne nazadnje 

z vidika migracij na delovna mesta zunaj regije. Slabo je izkoriščeno železniško omrežje, ki bi 

ga bilo treba dopolniti in posodobiti. Javni potniški promet na državni, regionalni in lokalni 

ravni je zapostavljen in neučinkovit, na območju regije pa se kaže upadanje. Regionalne 

kolesarske povezave niso urejene.  

 

 

1.6 Kmetijstvo 

 

Za območje Pokolpja je značilno ekstenzivno kmetijstvo. Pokolpje je pretežno podeželsko 

območje, zato je problematika razvoja podeželja širša in obravnava vsa področja življenja in 

dela na podeželju (tudi podjetništvo, turizem, varovanje okolja, infrastrukturo ...).  

 

Glavni dejavnosti na podeželju sta še vedno kmetijstvo in gozdarstvo kot samostojni 

gospodarski panogi, ki pa se vse bolj dopolnjujeta tudi z opravljanjem drugih storitev, vezanih 

na podeželje. 

 

Najbolj razširjeni so travniki in pašniki, sledijo njive in vrtovi, kar kaže na to, da v regiji 

prevladuje živinoreja. Pomembna dejavnost je tudi vinogradništvo (Črnomelj, Metlika in 

Semič), velike možnosti so še v sadjarstvu, saj je intenzivnih nasadov samo okrog 90 ha. 

Najbolj razvita v območju Pokolpja je živinoreja, poleg pridobivanja mleka sta na območju 

razviti tudi prireja mesa govedi in reja drobnice. Reja drobnice pa ima svoj pomen tudi pri 

preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč. 

 

 

1.7 Turizem 

 

Pokolpje (Bela krajina in Kočevsko) postaja turistično prepoznavna destinacija. Sedanja 

turistična ponudba še ni dovolj razvita in je predvsem premalo promovirana, da bi bilo 

območje prepoznavno kot turistična destinacija v Sloveniji in še manj v tujini. Se pa stanje v 

zadnjih letih izboljšuje in območje ob reki Kolpi postaja vse bolj prepoznavna in priljubljena 

turistična destinacija. Analiza potencialov za razvoj turizma kaže, da ima območje predvsem s 

svojo neokrnjeno naravo, biotsko raznovrstnostjo, kulturno dediščino in širokimi možnostmi 

za šport in rekreacijo, zadosten potencial za razvoj turizma. Ključna pomanjkljivost je 

pomanjkanje raznovrstnih namestitvenih kapacitet, ki bi na območju zadržale kritično maso 

obiskovalcev in s tem spodbudile razvoj raznovrstnih turističnih proizvodov in storitev. To je 
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spodbuda za razvoj turizma kot podjetniške dejavnosti, ki bi bila zanimiva tudi za podjetniška 

vlaganja. 

 

 

 

2. UKREPI IN ORGANI IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016 

 

 

2.1 Ukrepi in instrumenti 

 

Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 

podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/2012), ki v 25., 27. in 28. členu določa problemska 

območja z visoko brezposelnostjo. To so območja, na katerih se zaradi notranjih strukturnih 

problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da stopnja registrirane 

brezposelnosti doseže kritično mejo. Problemska območja so deležna dodatnih začasnih 

ukrepov razvojne podpore, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije. 

 

Na podlagi 25., 27. in 28. člena ZSRR-2 ter 11. do 13. člena Uredbe o izvajanju ukrepov 

endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11, 57/12) je vlada na 128. redni seji dne 

7. 4. 2011 pod točko 19 sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za 

problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Uradni list RS, št. 26/11). Vlada je 

na isti seji sprejela tudi dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne 

podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (v nadaljevanju Program POKOLPJE 2016) in 

naročila ministrstvom in vladnim službam v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena 

ZSRR-2, da v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje 

razvojnih politik. 

 

Iz dolgoročnih razvojnih prednosti Pokolpja in zastavljenih ciljev programa Pokolpje 2016 

izhaja sedem ukrepov: 

 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016  

 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost  

 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju  

 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja  

 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v 

Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za JV Slovenijo 

 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju  

 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju  

 

 

2.1.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 

Pokolpju v obdobju 2011–2016 
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Vrednost programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 – 2016 je 20 

milijonov evrov. Upoštevano je načelo zmanjševanja obsega razpoložljivih sredstev v zadnjih 

letih izvajanja programa. Več kot dve tretjini sredstev je namenjenih spodbujanju investicij v 

podjetjih in 5 % za vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev. Za programe v okviru 

institucionalne mreže storitev za starostnike je namenjenih 20 % vseh sredstev, 8 % sredstev 

pa za promocijo in pomoč pri pripravi regijskih projektov v Pokolpju. Za izvajanje programa 

je odgovorno MGRT, ki s pogodbo o izvajanju programa posamezne naloge prenaša na RRA 

in območne razvojne institucije. 

 

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 se izvaja štirimi 

instrumenti in sicer: 

 instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja 

novih delovnih mest, 

 instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev, 

 instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za 

starostnike, 

 instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v 

Pokolpju.
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Tabela 9: Finančni načrt Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016 (v evrih), sprejet na Vladi RS dne 7. 4. 

2011 

Instrument programa 

Leto 

Skupaj Str. v % 2011 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij 

in ustvarjanje novih delovnih mest (instrument 1.1) 

 

3.220.000 

 

1.830.000 

 

1.720.000 

 

2.470.000 

 

2.520.000 

 

1.570.000 

 

13.330.000 

 

67 

Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

(instrument 1.2) 
150.000 200.000 200.000 200.000 150.000 100.000 1.000.000 5 

Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne 

mreže storitev za starostnike (instrument 1.3) 
500.000 1.750.000 1.750.000 0 0 0 4.000.000 20 

Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih 

projektov v Pokolpju (instrument 1.4) 
130.000    220.000 330.000 330.000 330.000 330.000 1.670.000 8 

Skupaj vrednost programa 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 20.000.000 100 

Vir: Sklep Vlade RS z dne 7.4.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v letu 2014 

22 

2.1.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest 

 

Upravičenci so mikropodjetja, mala, srednja in velika podjetja ter samostojni podjetniki, ki so 

registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3). Prijavitelji 

morajo biti pravno, finančno in operativno sposobni izvesti projekt. Projekt, s katerim 

prijavitelj kandidira na razpisu, je lahko dvoleten in mora biti realiziran v Republiki Sloveniji 

na območju občin Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika ali Semič.  

 

Javni razpisi so razdeljeni na dva sklopa: 

 državna pomoč za manjše investicijske projekte (v okviru tega posebej za podjetništvo in 

posebej za turizem) in 

 državna pomoč za večje investicijske projekte (prav tako ločeno za podjetništvo in  

turizem).  

 

Prvi, drugi in tretji Javni razpis Pokolpje so bili izvedeni po Regionalni shemi državnih 

pomoči (št. priglasitve BE01-1783262-2007) skladno s 7. členom Uredbe o dodeljevanju 

regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/2011 in 

8/2012). Z dnem 23. 12. 2014 je stopila v veljavo Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih 

pomoči (Uradni list RS, št. 93/14), ki nadomešča Uredbo o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (po ZSRR-2). 

 

 

2.1.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

 

Cilj instrumenta je uresničiti koncept mreže podjetniških inkubatorjev Jugovzhodne Slovenije 

z lokacijami (objekti) v občinah Črnomelj, Kočevje, Metlika, Semič in Novo mesto, z 

namenom spodbujanja nastajanja in ustanavljanja novih dinamičnih podjetij. Lokacije, ki niso 

v Pokolpju, se ne financirajo iz programa POKOLPJE 2016. Na območju Pokolpja je ob 

sprejetju programa Pokolpje 2016 deloval inkubator v Kočevju (PIK). V okviru programa pa 

bo podprt nastanek in začetni razvoj še inkubatorja v TRIS Kanižarica v Občini Črnomelj. 

 

Do sredstev programa so upravičeni podjetniški inkubatorji, ki delujejo v mreži podjetniških 

inkubatorjev Jugovzhodne Slovenije.  

 

 

Za podjetja v inkubatorju so upravičeni stroški sofinanciranja stroški storitev podjetniških 

inkubatorjev in stroški zunanjih svetovalcev ter strokovnjakov, ki sodelujejo pri dejavnostih 

podjetniškega inkubatorja. 

 

Vsi našteti upravičeni stroški se lahko inkubiranim podjetjem sofinancirajo v višini do 

200.000 EUR. Če se inkubirano podjetje prijavi na javne razpise in so mu odobrena sredstva v 

obliki državne pomoči, se upoštevata pravilo kumulacije državnih pomoči za shemo in 

namen, za katerega je bila državna pomoč odobrena. 
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Spodbude so se dodeljevale po Regionalni shemi državnih pomoči (št. priglasitve BE01-

1783262-2007) skladno s 7. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 

(Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 20/2011 in 8/2012). Z dnem 23. 12. 2014 je 

stopila v veljavo Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 

93/14), ki nadomešča Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju 

regionalnih državnih pomoči (po ZSRR-2). 

 

 

2.1.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže 

storitev za starostnike 

 

Instrument predvideva naslednji aktivnosti: 

 

Gradnjo enote Doma počitka Metlika v neposredni bližini obstoječega doma zaradi 

zagotovitve standardov in zagotovitve najmanj 60 mest za stanovalce doma ter preureditev 

obstoječih sob, v katerih se zmanjša število postelj. Po končani novogradnji in sanaciji 

obstoječih prostorov doma je v Domu počitka Metlika 112 sob, od tega 50 enoposteljnih in 60 

dvoposteljnih za skupno 172 stanovalcev. 

 

Izvedbo projekta DSO Kočevje - gradnjo enote z velikostjo 2.000 m
2
 za 48 stanovalcev, ki jih 

bodo postopoma premestili v novo stavbo, tako da bodo ohranjena delovna mesta. Poleg 

obstoječih dejavnosti bo z novo enoto pridobljenih še nekaj izboljšav: 

 prostor za izvajanje pomoči na domu, 

 varovanje na daljavo, 

 dnevno varstvo starejših, 

 prostor za zdravnika ter 

 frizerski salon. 

 

 

 

 

2.1.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov v 

Pokolpju 

 

Za izvajanje tega instrumenta skrbijo tako MGRT kot regionalna in območne razvojne 

institucije. V okviru tega instrumenta potekajo naslednje aktivnosti: 

 obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016, 

 privabljanje investicij na območje, 

 krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih 

strateških dokumentov za Pokolpje, 

 pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016. 

 



4. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v letu 2014 

24 

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne 

institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, sredstva javnega obveščanja in baze 

spletnih naslovov za neposredno obveščanje.  

 

Eden od ciljev programa POKOLPJE 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji 

morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz 

tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava 

ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, 

zgradbe, nepremičninski projekti...). Potekajo stalne dejavnosti, kot so: organizacija 

dogodkov, trženje ponudbe območja, iskanje vlagateljev zunaj regije in v njej ipd.  

 

Regionalna razvojna agencija RC Novo mesto in območne razvojne institucije izvajajo 

dejavnosti za krepitev razvojnih zmogljivosti in pripravo regijskih projektov v Pokolpju ter 

operativnih strateških dokumentov za Pokolpje. Sem sodijo organizacije usposabljanja in 

delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave razvojnih projektov, projektnega vodenja in 

izvajanja projektov, z namenom okrepitve razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja 

kakovosti pripravljenih projektov. Prav tako so aktivno vključeni v pripravo RRP JV 

Slovenije. 

 

Za izvajanje programa Pokolpje 2016 so odgovorna ministrstva. Razvojne agencije območja 

pomagajo pri izvajanju programa Pokolpje 2016. Njihove glavne dejavnosti so: 

 tehnična, administrativna in strokovna pomoč pri usklajevanju razvojnih pobud in 

dejavnosti občin in ministrstev v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, 

 priprava periodičnih in letnih poročil o izvajanju in priprava dopolnitev programa 

Pokolpje 2016, 

 obveščanje, svetovanje potencialnim prijaviteljem na javne razpise v okviru izvajanja 

programa Pokolpje 2016, 

 pomoč pri uveljavljanju spodbud za zaposlovanje in davčnih olajšav, 

 nadzor nad izvajanjem projektov na terenu v sodelovanju z MGRT in spremljanje 

izvajanja pogodb do dokončanja vseh nalog in zavez, 

 poročanje o rezultatih pogodb in doseganje kazalnikov skladno s programom, 

 priprava in vzdrževanje evidenc, 

 druge naloge po pogodbi o izvajanju programa Pokolpje 2016 z MGRT. 

 

 

2.1.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 

 

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (plačane prispevke povrne 

Zavod RS za zaposlovanje) se lahko uveljavlja za obdobje enega leta za brezposelno osebo, 

ki:  

 v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali 

 nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali 
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 je starejša od 50 let ali 

 je pripadnik etnične manjšine ali 

 se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov. 

 

Delodajalcu, ki pa bo zaposlil delavca invalida, se bodo za tega delavca povrnili plačani 

prispevki delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje 2011 – 2016, ko je delavec 

zaposlen.  

 

Navedena spodbuda za zaposlovanje ni združljiva s subvencijo za zaposlitev, dodeljeno 

delodajalcu za spodbujanje zaposlovanja v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja za to osebo. Spodbuda za zaposlovanje se lahko sešteva z drugimi pomočmi za 

spodbujanje zaposlovanja, vendar skupna vsota ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po 

pravilih državnih pomoči. 

 

 

2.1.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 

 

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih 

oseb in zavezanci za dohodnino. Ti zavezanci si bodo lahko zmanjševali davčno osnovo in s 

tem davek, če bodo najmanj za dvanajst mesecev zaposli brezposelno osebo, ki:  

 v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali 

 nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali 

 je starejša od 50 let ali 

 je pripadnik etnične manjšine ali 

 se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov. 

 

Lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto 

plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost), vendar največ v višini davčne 

osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.  

 

Davčne olajšave za zaposlovanje so se pričele uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 

(v obračunu oddanem 2013) za zaposlitve, sklenjene 21. 03. 2012 in kasneje. 

Pomoč se lahko sešteva tudi z drugimi ukrepi za zaposlovanje, vendar le do najvišje 

dovoljene pomoči po pravilih državnih pomoči. 

 

Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih 

oseb in zavezanci za dohodnino ob davčnem obračunu. Zavezanec lahko za investiranje 

uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove 

začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Pokolpju in 

največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. 

Znižanje davčne osnove za investiranje lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na 

podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.  



4. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v letu 2014 

26 

 

Davčne olajšave za investiranje so se pričele uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 

(v obračunu oddanem 2013), za investicije katere so se pričele po 17. 02. 2012.  

 

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Pokolpju in ne sme odsvojiti sredstev, za 

katera je uveljavil olajšavo za investiranje najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za 

veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo 

podjetje. 

 

Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje, mora prispevati k investiciji lastna 

sredstva najmanj v višini 25 odstotkov njene vrednosti. 

 

Pomoč se lahko sešteva z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, vendar le do najvišje dovoljene 

pomoči po pravilih državnih pomoči. Davčna olajšava za investiranje in davčna olajšava za 

zaposlovanje se lahko seštevata, vendar njuna vsota skupaj z morebitnimi drugimi pomočmi 

za spodbujanje zaposlovanja ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči po pravilih državnih 

pomoči. 

 

 

2.1.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja 

 

Gre za razpise za: 

 Ukrep 311 – Diverzifikacija v kmetijske dejavnosti. 

 Ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. 

 

Navedene javne razpise ministrstvo izvaja na podlagi Uredbe o Ukrepih 1., 3. in 4. osi 

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. 

Spodbude se dodelijo v okvirni višini 2,2 milijona EUR. Pri ocenjevanju projektov na javnih 

razpisih bodo prijaviteljem iz Pokolpja dodeljene dodatne točke. 

 

 

2.1.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere 

 

Gre za dva instrumenta, in sicer: 

 Instrument 5.1: Garancije za investicije podjetjem s subvencijo obrestne mere za 

mikropodjetja, mala in srednja podjetja (regionalna shema državnih pomoči), 

 Instrument 5.2: Garancije za obratna sredstva za mikropodjetja (shema državnih pomoči 

de minimis). 

 

Instrumenta se bosta izvajala v okviru regijske garancijske sheme (RGS). Izvajalec RGS bo 

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica, v sodelovanju z RC Novo mesto, d.o.o. in 

območnimi razvojnimi institucijami.  
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Instrument 5. 1: Garancije za investicije podjetjem s subvencijo obrestne mere za 

mikropodjetja, mala in srednja podjetja 

 

Cilj je zagotoviti celovito pomoč podjetjem v Pokolpju pri njihovem investiranju. Za 

zaključevanje finančnih konstrukcij investicijskih projektov in zagotovitev lastnih sredstev pri 

kandidaturah za državno pomoč morajo podjetja vključiti tudi kreditne vire. Pri tem se 

največkrat srečujejo s težavo, kako zagotoviti ustrezno garancijo za posojilo pri banki.  

 

 

Instrument 5. 2: Garancije za obratna sredstva za mikropodjetja 

 

Cilj je zagotoviti dodatno spodbudo mikropodjetjem v Pokolpju in širše v regiji z izdajo 

garancij za posojila za obratna sredstva v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno 

Slovenijo.  

 

 

2.1.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 

 

Izvaja se s štirimi instrumenti: 

 

 

2.1.6.1 Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt tretja razvojna os 

 

Namen instrumenta je medsebojna povezava regionalnih središč in njihovih razvojnih 

možnosti ter njihova hkratna priključitev na omrežje vseevropskih povezav, povečanje 

konkurenčnosti območij ob razvojni osi s povečano dostopnostjo ter okrepitvijo 

institucionalnih in gospodarskih povezav, kar bo pripomoglo k ekonomski, socialni in 

teritorialni koheziji in uravnoteženemu razvoju slovenskih regij.  

 

 

2.1.6.2 Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt tretja A razvojna os 

 

Namen instrumenta je izboljšati povezave z drugimi regionalnimi središči v Sloveniji, 

vseevropskim koridorjem in s pomembnimi središči sosednjih makroregij. Povezava v okviru 

tretje A razvojne osi ustreza merilu mednarodnosti. Pomeni čezmejno povezavo z navezavo 

ribniško-kočevskega območja na Ljubljano in hrvaško avtocestno omrežje ter hkrati povezavo 

med obema krakoma. 

 

 

2.1.6.3 Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 

(»partizanska magistrala«) 
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Namen instrumenta je temeljito obnoviti prometnico. Med pomembnejšimi projekti na 

»partizanski magistrali« je projekt obnove ceste Gabrovčec–Vrhovo, obnova križišča v 

Podturnu, ceste skozi naselje Podhosta in ureditve križišča Čardak, kjer je predvidena gradnja 

2. etape, ki jo bo sofinancirala občina Črnomelj. 

 

 

2.1.6.4 Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja 

 

Namen je cestno omrežje smiselno dopolniti z železniškim in tako čim bolj zagotoviti 

ustrezen prometni sistem, ki bo zagotavljal povezanost regij in omogočil razvojne priložnosti 

ob železniških progah, še bolj pa na mestih, na katerih se oba podsistema, cestni in železniški, 

stikata in omogočata prehod z enega na drugega. 

 

Dejavnosti potekajo na: 

progi Grosuplje - Kočevje, progi državna meja s Hrvaško - Metlika - Črnomelj - Novo mesto 

- Trebnje -Grosuplje -Ljubljana, Črnomelj (12,14 km -1,01 %), Metlika (11,28 km - 0,93 %), 

Mirna Peč (6,11 km - 0,51 %), Mokronog - Trebelno (3,5 km - 0,29 %), Mirna, Novo mesto 

(26,41 km - 2,19 %). Semič (9,64 km - 0,80 %), Straža (3,8 km - 0,31 %), Šentrupert (3,8 km 

- 0,31 %), Trebnje in Mirna (26,29 km - 2,18 %) (gradnja in vzpostavitev digitalnega 

radijskega komunikacijskega sistema GSM. 

 

 

2.1.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 

 

Ob načrtovanem povečanju gospodarske dejavnosti v Pokolpju je potrebno ojačati 

elektrodistribucijsko omrežje. V načrtih je povezava med RTP Črnomelj in RP Semič, gradnja 

RP Semič in daljnovod Kočevje – Črnomelj. 

 

 

2.2 Organi usklajevanja in izvajanja Programa Pokolpje 

 

 

2.2.1 Medresorska komisija 

 

Medresorska komisija je v času svojega delovanja imela zelo pomembno nalogo pri 

usklajevanju predlogov pristojnih ministrstev v samem postopku priprave in izvajanja 

Programa Pokolpje. Usklajevali so stališča med regionalno in nacionalno ravnjo. Na sejah 

medresorske komisije so sodelovali predstavniki ministrstev, kot tudi predstavniki 

gospodarskega in razvojnega menedžmenta iz Pomurja in Pokolpja. Razpravljali so o 

izvajanju in realizaciji ukrepov Zakona o Pomurju ter programa Pokolpje 2016. Po ukinitvi 

medresorske komisije z dnem 04. 02. 2012 naloge v celoti izvajalo Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo.  
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Na 28. redni seji dne 10. 10. 2013, je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o imenovanju 

Delovne skupine za spremljanje izvajanja ukrepov razvojne podpore na problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

in ukrepov razvojne podpore po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 

2015 (Uradni list RS, št. 87/09).  

 

 

2.2.2 Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko 

 

Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko (v nadaljnjem besedilu: svet) je bil ustanovljen dne 

05. 03. 2010 v Ljubljani zaradi oblikovanja strategije in da bi predlagal ter obravnaval ukrepe 

za razvoj tega območja. Deloval je kot neformalna oblika dela Vlade. Ustanovljen je bil kot 

odgovor na nastale krizne razmere v Beli krajini in na Kočevskem, ki so se pokazale v visoki 

stopnji brezposelnosti in drugih neugodnih kazalnikih razvoja na tem območju. Sestavljali so 

ga vabljeni člani Vlade, gospodarstveniki, predstavniki civilne družbe in župani tega območja. 

Njegova naloga je bila oblikovanje strategije Pokolpja ter predlaganje in obravnava ukrepov 

resornih ministrstev. Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko je vsebinsko usmerjal 

pripravo dokumenta – Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore 

Pokolpju v obdobju 2011–2016 pri čemer je opozoril na probleme Pokolpja, predlagal in 

soustvarjal ukrepe za izhod iz krize. 

 

 

2.2.3 Območno razvojno partnerstvo Pokolpje 

 

V letu 2014 so bile sklicane štiri redne seja Sveta ORP Pokolpje in ena korespondenčna.  

 

 

 

Redne seje so bile 20. 02. 2014, 18. 04. 2014, 17. 06. 2014 in 18. 11. 2014, na katerih so bile 

obravnavane naslednje teme: 

 predlog sprememb programa Pokolpje in sprejem ter potrditev le-teh (naredi se evalvacija 

Programa, dopolni oziroma spremeni se razpis Pokolpje, prerazporedijo se sredstva za leto 

2015 iz instrumenta 1.6, poskrbeti je treba za podpis pogodbe in aneksa, vladi se predlaga, 

da sprejme spremembe programa), 

 informacija o izvajanju ukrepov Programa Pokolpje, 

 sprejem in potrditev Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in 

domačih investicij na območje Pokolpja za leto 2014, 

 obravnava 3. letnega poročila o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in 

ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016, 

 obravnava vmesnega vrednotenja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov 

razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (nizka realizacija, ORP ima minimalen 

vpliv na izvajanje programa Pokolpje), 
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 vključitev ORP Pokolpje v financiranje programa LEADER iz naslova Programa razvoja 

podeželja 2014–2020 (doda se nov instrument 4.3 Financiranje iz ukrepa LEADER), 

 problematika financiranja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne 

podpore v Pokolpje v obdobju 2011 do 2016 v letih 2014, 2015 in 2016 (potekajo naj 

aktivnosti za realizacijo celotnega Programa). 

 

21. 8. 2014 je bila korespondenčna seja sveta ORP Pokolpje, na kateri se je Svet ORP 

Pokolpje seznanil s čistopisom 3. letnega poročila o izvajanju Programa spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpje v obdobju 2011 do 2016, avgust 

2014, potrdil njegovo vsebino in ga sprejel. 

 

 

2.2.4 Območne razvojne institucije 

 

Območne razvojne institucije, ki delujejo na območju Pokolpja so: 

 RIC BELA KRAJINA 

 PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE 

 RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o. 

 RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o. 

 

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod za promocijo turizma in 

podjetništva v Beli krajini. Zavod je bil ustanovljen leta 2004, da bi spodbujal razvoj in 

promocije podjetništva ter turizma. Svetuje in pomaga pri pridobivanju sofinanciranja za 

posamezne projekte, opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike. Pomaga 

in svetuje pri trženju izdelkov in storitev, povezuje razpoložljive zmogljivosti v razvoju in 

raziskavah, organizira in usposablja, pripravlja in izvaja strategije razvoja turizma in malega 

gospodarstva, oblikuje celovito turistično ponudbo ipd. na celotnem področju Bele krajine. 

Javni zavod med drugim opravlja tudi naloge lokalnega podjetniškega centra (LPC) na 

območju občine Črnomelj. 

 

Podjetniški inkubator Kočevje na območju Kočevskega omogoča ugodnejši najem prostorov 

in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. V okviru 

razvojnega partnerstva Pokolpje bo PIK vzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z 

mrežnim konceptom, storitve pa bodo izpopolnjene z vsebinami priprave in izvajanja 

razvojnih projektov. Poslanstvo PIK je spodbujati razvojne aktivnosti in postajati most med 

raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji, ustvarjati 

motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, organizirati praktične delavnice za uresničitev 

podjetniške ideje, nadgraditi znanja v posameznih sredinah, promovirati samozaposlovanje, 

ustvarjati pozitivno podobo podjetnika, nuditi podjetnikom poglobljene informacije, ustvarjati 

nova delovna mesta v regiji in pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov. 

 

RC Kočevje Ribnica, d.o.o. je družba za razvoj in svetovanje, ki je bila ustanovljena z 

namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občin: Kočevje, Ribnica, 
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Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel in Osilnica. RC Kočevje Ribnica 

nudi podjetnikom in ostalim zainteresiranim posameznikom in institucijam informiranje in 

splošno podjetniško svetovanje, je ena izmed vstopnih točk VEM, kjer je možna registracija 

podjetij in samostojnih podjetnikov, nudi pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise, 

pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov (garancijska shema, 

mikrokrediti) ter pomoč pri odpravi administrativnih ovir podjetnikov. Organizira 

izobraževanja in delavnice, skrbi za prenose dobrih praks ter vključevanje v regionalne 

projekte območja. RC Kočevje Ribnica je tudi upravljavec Lokalne akcijske skupine LAS 

»Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«. 

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je začel delovati kot regionalni podjetniški center (RPC), 

najprej na območju Dolenjske, kmalu tudi na območju Bele krajine, kasneje, v letu 2000, pa 

je razširil svoje področje delovanja tudi na naloge regionalne razvojne agencije za statistično 

regijo Jugovzhodna Slovenija. Danes je torej regionalna razvojna agencija, ki pokriva 

območje Jugovzhodne regije.  

 

V okviru programa Pokolpje skrbi za: 

 usklajevanje dela razvojnih institucij v Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija pri 

izvajanju dejavnosti po pogodbi, 

 pripravo zahtevkov za izplačilo in poročil za izvajanje pogodbe, 

 usklajevanje in povezovanje razvojnih dejavnosti po pogodbi z drugimi aktivnostmi v 

Razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija. 

 

 

 

3. ANALIZA IZVAJANJA AKTIVNOSTI PO UKREPIH PROGRAMA 

POKOLPJE 2016 

 

 

3.1 Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 

Pokolpju v obdobju 2011 – 2016 

 

Ukrep se izvaja z naslednjimi instrumenti: 

 

 

3.1.1 Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in 

ustvarjanja novih delovnih mest  

 

Objavljeni so bili trije javni razpisi, in sicer: 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja 

novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, 

Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 37/2011, z dne 20.5.2011 

(Ob-3141/11), v nadaljevanju prvi javni razpis, in 
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 Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in 

ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 

Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 10/12 z dne 

10.2.2012 (Ob-1411/12), v nadaljevanju drugi javni razpis. 

 Tretji javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in 

ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, 

Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 92/2012); v 

nadaljevanju tretji javni razpis. 

 

Tabela 10: Projekti v izvajanju (veljavne pogodbe) 

JR / Upravna 

enota 

izvajanja 

projekta 

Odobreno 

2011, EUR 

Odobreno 

2012, EUR 

Odobreno 

2013, EUR 

Odobreno 

2014, EUR 

Skupaj 

odobreno, 

EUR 

Št. 

posre-

dovanih 

vlog 

Št. 

aktiv-

nih 

pog. 

1 JR Pokolpje 2.455.376,83 1.418.475,09   5.040.037,06 66 31 

2 JR Pokolpje 0,00 544.758,03   544.758,03 27 16 

3 JR Pokolpje 0,00 0,00 2.005.772,64 1.944.465,39 3.950.238,03 80 43 

Skupna vsota 2.455.376,83 1.963.233,12 2.005.772,64 1.944.465,39 8.368.847,98 173 90 

Vir: MGRT, februar 2015 

 

 

 

 

Tabela 11: Odobrena sredstva – projekti v izvajanju - po javnih razpisih in po upravnih 

enotah, kjer je predvideno izvajanje projekta ter število vseh posredovanih vlog in število 

aktivnih pogodb 

JR / Upravna 

enota 

izvajanja 

projekta 

Odobreno 

2011, EUR 

Odobreno 

2012, EUR 

Odobreno 

2013, EUR 

Odobreno 

2014, EUR 

Skupaj 

odobreno, 

EUR 

Št. 

posre-

dovanih 

vlog 

Št. 

aktiv-

nih 

pog. 

1 JR Pokolpje 2.455.376,83 1.418.475,09   5.040.037,06 66 31 

UE Črnomelj 975.720,34 892.306,12   2.180.026,46 26 16 

UE Kočevje 579.848,24 284.071,97   1.507.225,44 27 8 

UE Metlika 899.808,25 205.422,00   1.316.110,16 10 6 

ZE Ribnica 0,00 36.675,00   36.675,00 3 1 

2 JR Pokolpje 0,00 544.758,03   544.758,03 27 16 

Črnomelj 0,00 225.157,73   225.157,73 13 7 

Kočevje 0,00 84.056,30   84.056,30 6 3 

Metlika 0,00 203.044,00   203.044,00 7 5 

Ribnica 0,00 32.500,00   32.500,00 1 1 

3 JR Pokolpje 0,00 0,00 2.005.772,64 1.944.465,39 3.950.238,03 80 43 

Črnomelj 0,00 0,00 843.121,74 1.290.585,13 2.133.706,87 32 21 
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Kočevje 0,00 0,00 422.342,01 5.691,98 428.033,99 19 7 

Metlika 0,00 0,00 609.986,41 399.188,28 1.009.174,69 16 11 

Ribnica 0,00 0,00 130.322,48 249.000,00 379.322,48 4 4 

Ni podatka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0 

Skupna vsota 2.455.376,83 1.963.233,12 2.005.772,64 1.944.465,39 8.368.847,98 173 90 

Vir: MGRT, februar 2015 

 

Prvi javni razpis 

 

Razpisanih je bilo skupaj 5.050.000,00 EUR,  

 od tega 3.220.000,00 EUR za leto 2011 in  

 1.830.000,00 EUR za leto 2012. 

 

Na prvi javni razpis je v roku prispelo 66 vlog, v katerih so prijavitelji zaprosili za skupno 

10.700.651,34 EUR nepovratnih sredstev in predvideli 299 novih delovnih mest. Razpisana 

sredstva bi torej zadoščala za sofinanciranje nekaj manj kot polovico razpisane vrednosti  

 

Po opravljenem postopku pregleda in ocenitve vlog ter pritožb je bilo izbranih za 

sofinanciranje 38 projektov, in sicer vsi popolni in upravičeni projekti, ki so bili prijavljeni na 

sklop A (predvideno sofinanciranje do največ 50.000, EUR) ter na sklopa A in B turizem. 

Ostanek sredstev na sklopih A turizem, B turizem in A je bil prerazporejen na sklop B 

(sofinanciranje projektov v višini 50.001 EUR in več), in sicer v višini 546.335,87 EUR za 

leto 2011 in 843.913,00 EUR za leto 2012. 

Upravičenci so bili pozvani k podpisu pogodb. Šest upravičencev se ni pravočasno odzvalo na 

podpis pogodbe oziroma so odstopili od izvajanja projekta , zato se izvaja le 31 projektov 

začetnih investicij. 

 

Od 32 projektov, ki se bodo izvajali, gre pri 19 projektih za investicije v proizvodno 

dejavnost, 2 projekta sta s področja gradbeništva, 8 s področja storitev (brez turizma) in le 

trije projekti s področja turizma. Največ delovnih mest (132) bo ustvarjenih na projektih, ki 

vlagajo v proizvodno dejavnost.  

 

Po pregledu zahtevkov za izplačilo za projekte, odobrene na osnovi prvega javnega razpisa in 

prejetih dopolnitvah oz. obrazložitvah je bilo  

v letu 2011 izplačanih 2.381.522,81 EUR, torej za  

in v letu 2012  izplačanih 38.255,63 EUR. 

 

Od 37 odobrenih se izvaja le 31 projektov 
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Drugi javni razpis 

 

Sredstva za drugi javni razpis so bila na voljo po spremembi programa (Sklep Vlade RS št. št. 

30301-1/2012/3, z dne 02. 02. 2012), deloma pa iz ostanka sredstev iz prvega javnega razpisa 

(upravičenci niso podpisali pogodb). 

 

Razpisanih je bilo skupaj 700.000 EUR,  vse za sklop B, in sicer 

 350.000 EUR za sklop B in 

 350.000 EUR za sklop B-turizem. 

 

Na drugi javni razpis je prispelo le 27 vlog, od tega le ena za sklop A turizem. V vlogah so 

vlagatelji zaprosili za skupaj 895.555,35 EUR nepovratnih sredstev, od tega: 

 679.749,73 EUR  (76 % od vseh sredstev) 19 vlagateljev s področja Bele Krajine, 

 115.760,60 EUR (13 % vseh sredstev) 6 vlagateljev s področja Kočevske in 

 100.000,60 EUR (11 % vseh sredstev) 2 vlagatelja iz občine Gorenja vas  Poljane. 

 

Vlagatelji so predvideli skupno 92 novih delovnih mest, od tega 

 56 oziroma 61 % vlagatelji s področja Bele Krajine – za področje Bele Krajine, 

 7 oziroma 8 % vlagatelji s področja Kočevske – za področje Kočevske in 

 29 oziroma 31 % vlagatelja iz občine Gorenja vas Poljane – za področje Bele Krajine. 

 

Razpisana sredstva so zadoščala le za sofinanciranje 21 projektov, ki so pri ocenjevanju 

prejeli največ točk. 

 

Z odobrenimi projekti naj bi bilo ustvarjenih 81 novih delovnih mest in 12 obnovljenih ležišč. 

Štirje upravičenci se niso odzvali k podpisu pogodbe oziroma niso posredovali ustreznih 

zahtevkov za izplačilo.  

V letu 2012 je bilo za 16 projektov, kolikor se jih izvaja od skupno 21 odobrenih, izplačanih 

484.151,33 EUR. 

 

Tretji javni razpis 

 

Razpisanih je bilo skupaj 4.872.314,00 EUR, od tega  

 2.402.314,00 EUR za leto 2013 in 

 2.470.000,00 EUR za leto 2014. 

 

Sredstva so bila okvirno razdeljena na sledeč način: 

za sklop A:  v letu 2013,    800.000,00 EUR, 

   v letu 2014,    800.000,00 EUR, 

za sklop A (turizem): v letu 2013,    800.000,00 EUR, 

   v letu 2014,    800.000,00 EUR, 

 

za sklop B:  v letu 2013,    400.000,00  EUR, 
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   v letu 2014,    400.000,00 EUR, 

za sklop B (turizem): v letu 2013,    402.314,00 EUR, 

   v letu 2014,    470.000,00 EUR. 

 

Na javni razpis je prispelo skupaj 80 vlog, razpisana sredstva so zadoščala le za 

sofinanciranje 47 projektov, ki so pri ocenjevanju prejeli največ točk, od tega za en projekt 

le deloma. 

 

Trije upravičenci se na poziv k podpisu pogodbe  niso odzvali oziroma se niso odzvali 

pravočasno. Sredstva so bila prerazporejena naslednjim upravičencem po seznamu. Dva 

upravičenca kljub podpisu pogodbe nista zagotovila ustreznih instrumentov za zavarovanje 

plačila in sta odstopila od pogodbe kasneje, ko sredstev ni bilo mogoče več prerazporediti na 

ostale upravičence. 

 

Izvaja se tako le 43 projektov. 

 

 

3.1.1.1 Ugotovitve za vse tri razpise 

 

Na vse tri razpise je bilo skupaj posredovanih 173 vlog, od tega 5 prepozno (3 JR). Skupaj so 

vlagatelji predvidevali 645 novih delovnih mest (številka je previsoka, saj so nekateri po 

neuspešni kandidaturi ponovno kandidirali na naslednjem javnem razpisu) in 293 novih 

oziroma obnovljenih ležišč. 

 

Glede na velikost podjetja je prispelo največ vlog malih/mikro podjetij – 68 vlog. Le 6 vlog 

so poslala srednje velika podjetja in eno vlogo veliko podjetje. Od 80 prejetih vlog jih je 5 

prispelo po predvidenem roku, te vloge niso bile odprte. 

 

Tabela 12: Povzetek izvajanja vseh treh razpisov 

 1 JR Pokolpje 

2 JR Pokolpje 

(samo mali 

projekti) 

3 JR Pokolpje Skupaj 

Število poslanih vlog 66 27 80 173 

Predvidene zaposlitve v 

vseh vlogah 
297 92 256 645  

Število odobrenih vlog – 

prvotno, pred odstopi in 

prerazporeditvami 

37 21 47 105 

Število odobrenih, aktivnih 

projektov (se izvajajo) 
31 16 43 90 

Predvidene zaposlitve v 

odobrenih vlogah 
150 71 119 340 

Že ustvarjene zaposlitve 74 34 52 160 

Predvideno število ležišč v 

vseh vlogah 
51 12 230 293 

Predvideno število ležišč  - 51 12 212 275 
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projekti, ki se izvajajo 

Skupna vrednost aktivnih 

projektov, EUR 
11.555.227,47 1.506.800,71 9.896.359,25 22.958.387,43 

Razpisana sredstva, skupaj, 

EUR 
5.050.000,00 700.000,004 4.872.314,00 10.622.314,00 

Odobreno skupaj (aktivni 

projekti) 
3.873.851,92 544.758,03 3.950.238,03 8.368.847,98 

Izplačila 2011, EUR 2.381.522,81 0,00 0,00 2.381.522,81 

Izplačila 2012, EUR 669.650,06 521.916,81 0,00 1.191.566,87 

Izplačila 2013, EUR 0,00 0,00 1.966.434,41 1.966.434,41 

Izplačila 2014, EUR 0,00 0,00 1.453.321,41 1.944.465,39 

Izplačano skupaj + 2011-

2014, EUR 
3.051.172,87 521.916,81 3.419.755,82 6.992.845,50 

Število opravljenih kontrol 

izvajanja projektov na 

terenu 

44 15 38 97 

Vir:MGRT 

 

Kljub temu, da so bili pri tretjem javnem razpisu pogoji za vlagatelje za sklopa A-turizem in 

B-turizem (najnižja vrednost sofinanciranja za B-turizem 10.000 EUR, nova ležišča niso bila 

več pogoj – dovolj je bilo, da vlagatelj z ležišči že razpolaga) bistveno ugodnejši, je bilo na 

vseh razpisih od skupno 173 vlog le 12 vlog (manj kakor 7 % glede na število vlog in le 4 % 

glede na vrednost projektov) za sklope na področju turizma.  

 

Zaradi številnih odstopov ostajajo sredstva neporabljena – od skupno odobrenih 105 

projektov, ki naj bi se izvajali, se jih tako izvaja le 91. 

 

 

Glavni vzroki za odstop od dodeljenih sredstvih: 

 zamuda pri podpisu pogodbe, 

 podjetnik ni dobil premostitvenega kredita pri banki, 

 večinski lastnik podjetja ni pristal, da se izda lastna menica, 

 lastnik podjetja (tujec) ne pozna oblike zavarovanja – torej lastne menice. 

 

 

3.1.1.2 Ugotovitve ob izvajanju kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na razpisih  

Pokolpje   

 

V letu 2014 je bilo s strani RC Kočevje Ribnica d.o.o. in RIC Bela krajina izvedenih 38 

kontrol, pri prejemnikih sredstev na 1., 2. in 3. Javnem razpisu za spodbujanje začetnih 

investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, 

Kočevje, Črnomelj, Loški Potok, in Kostel. Od tega RC Kočevje Ribnica d.o.o. 27, od skupno 

                                                           
4
 Sredstva so deloma ostanek nerazporejenih sredstev iz 1 JR, deloma prerazporeditev z drugih instrumentov. 
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določenih 28 in RIC Bela krajina 11, od skupno določenih 12. Kontrola pri enem prejemniku 

sredstev ni bila izvedena zaradi stečaja podjetja. 

 

Poslovni subjekti, ki so bili predmet kontrole, morajo skupno zaposliti 133 oseb v roku treh 

let od zaključka investicije. V času kontrol je bilo skupno realiziranih 100 zaposlitev oz. 

75,19 %. Poslovni subjekti iz območja občin Kočevje, Loški Potok, Kostel in Osilnica so 

zaposlili od predvidenih 32 kar 27 oseb oz. 84,34 %. Na drugi strani so poslovni subjekti iz 

območja občin Metlika, Semič in Črnomelj od skupno predvidenih 75 novih delovnih mest 

uspeli realizirati 47 zaposlitev oz. 62,67 %. Ker gre za prejemnike iz naslova 3. Javnega 

razpisa, so imeli v času kontrol še najmanj dve leti časa za realizacijo novih delovnih mest 

(odvisno od leta zaključene investicije).  

 

Težave ob izvajanju kontrol: 

 Precejšnje nezavedanje prejemnikov sredstev o obveznosti letnega poročanja, kot tudi 

sporočanja sprememb pri izvajanju projektov MGRT-ju, 

 Podjetniki, ki so jim dokumentacijo za prijavo na razpis pripravili zunanji sodelavci so 

slabo seznanjeni z zapisanim v vlogi, 

 Podjetniki ne posedujejo celotne dokumentacije, ki so jo posredovali ob prijavi na razpis,  

 Nepravilnosti s strani računovodskih servisov pri zavajanju osnovnih sredstvih v knjigo 

osnovnih sredstev, 

 Kupljena sredstva niso označena z inventarnimi številkami. 

 

Pri večini podjetnikov so se kontrole izkazale kot zelo dobrodošle, saj so ob izvedbi kontrole 

dobili s strani kontrolorjev številne odgovore, nasvete in usmeritve, kako uspešno zaključiti 

projekt. Potrebno je poudariti, da se je stanje pri prejemnikih sredstev glede vodenja 

dokumentacije povezne z prijavljenim projektom bistveno izboljšalo v primerjavi z prejšnjimi 

leti. Izvajanje kontrol je predvideno tudi za leto 2015. 

 

Seznam opravljenih kontrol je v prilogi. 

 

 

3.1.2 Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

 

Aktivnosti na področju vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja še 

potekajo zato koncept mreže podjetniških inkubatorjev v taki obliki še ne deluje. Na območju 

Pokopja trenutno deluje le Podjetniški inkubator Kočevje. 

 

PIK aktivno sodeluje tudi z regijskim inkubatorjem, Podjetniškim inkubatorjem Podbreznik, 

ki je v upravljanju Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.  

 

Znotraj PIK Kočevje je v letu 2014 poslovalo 7 podjetij, tri pa so bila v fazi predinkubacije.  
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PIK s podjetniškimi delavnicami, privabljanjem investitorjev, organizacijo dogodkov, kot so 

Bazar drobne obrti, Festival lesa, sodelovanje s Start-Up društvom Kočevje ter začetek 

postavitve t.i. co-working prostora opravlja svoje vsakodnevne naloge. 

 

Na belokranjskem območju je v postopku ustanavljanja inkubator v TRIS Kanižarica. Občina 

Črnomelj je v letu 2013 sklenila kupoprodajno pogodbo z Rudnikom Kanižarica v zapiranju 

d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji, s katero je Občina pridobila štiri prostore v skupni izmeri 

175,28 m
2
. Prostore je Občina kupila za namen vzpostavitve in ureditve podjetniškega 

inkubatorja v poslovni coni »Tehnološko Razvojno Industrijsko središče« (TRIS) Kanižarica. 

V letu 2014 se je dokončno izoblikovala odločitev, da bo vzpostavitev in delovanje 

podjetniškega inkubatorja v TRIS prevzel RIC Bela krajina. Potekale so aktivnosti v smislu 

vzpostavitve mreže podjetniških inkubatorjev. Na seji Občinskega sveta 27. 3. 2015 je bil 

sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega 

centra Bela krajina (št. 3220-33/2009-14), ki se nanaša na dejavnost zavoda s še natančnejšim 

zapisom nalog, ki bi jih izvajal RIC Bela krajina kot izvajalec nalog in programov 

podjetniškega in inovativnega okolja in sicer v okviru svoje organizacijske enote – 

podjetniškega inkubatorja.  

 

 

3.1.3 Instrument 1.3: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže 

storitev za starostnike  

 

Za dislocirano enoto DSO Metlika za osebe z demenco je bila v letu 2011 izdelana projektna 

dokumentacija z geodetskim posnetkom, študija prometnih tokov in revizija projekta v znesku 

64.514,40 EUR. V letu 2012, zaradi zamud pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
5
 in 

izvedbi javnih naročil za izbiro izvajalca del, gradbena dela predvidena za spomlad 2012, niso 

bila pričeta.  

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potrdilo investicijski 

program za omenjeni projekt dne 12. 03. 2013. Občina Metlika je takoj za tem izvedla oddajo 

javnega naročila za nadzor in koordinacijo za varnost in zdravje pri delu. Po zaključenem 

postopku je bila, 20. 06. 2013, podpisana gradbena pogodba z izbranim izvajalcem (CGP 

d.d.). Prva gradbena dela so se začela v juniju 2013. Do konca leta 2013 je bil objekt 

postavljen, zaprt in prekrit s streho. V letu 2014 je bila investicija dislocirane enote DSO 

Metlika zaključena. Na objektu so se izvedla kleparska, suhomontažna, slikopleskarska, 

keramičarska dela in objavljen je bil javni razpis za dobavo in montažo notranje opreme. 

Uporabno dovoljenje je bilo izdano 1. 10. 2014 in objekt predan uporabniku DSO Metlika  6. 

10. 2014. 

 

Projekt Doma starejših občanov Kočevje pomeni gradnjo enote z velikostjo 2.000 m
2
 neto 

koristne stanovanjske površine za 48 stanovalcev, ki bodo postopoma premeščeni v novo 

                                                           
5
 Zaradi dolgotrajnega postopka pridobitve služnostne pravice na vodnem zemljišču Sušica (sporazum med 

MDDSZ in ARSO za izpust meteornih in prečiščenih odpadnih voda v vodotok Sušico), Občina Metlika ni 

mogla zaprositi za gradbeno dovoljenje in začeti s postopki za izbiro izvajalca del.  
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stavbo. Cilj projekta je bil izboljšati in razviti manjkajoče in zahtevnejše sestavne dele 

institucionalne mreže storitev za starostnike ter dvigniti raven domske oskrbe v skladu s 

povišanimi normativi na tem področju. Investicija se je izvajala na parceli št. 1496/1, 1496/8 

in 1496/9 vse k.o. Kočevje, v neposredni bližini obstoječega  DSO Kočevje, s katerim je nova 

enota preko »mostu« fizično povezana. Objekt je pilotski projekt ekološko in energetsko 

varčne gradnje. 

 

Po vseh težavah, ki so pestile gradnjo stanovanjske enote za dementne Doma starejših 

občanov v Kočevju (zaplet pri izbiri najustreznejše variante gradnje in vložena zahteva za 

revizijo postopka enega izmed neizbranih izvajalcev na javnem razpisu), je bila pogodba za 

izvedbo gradbenih del z izbranim izvajalcem CGP d.d. Novo mesto podpisana 08. 07. 2013.  

 

Uporabno dovoljenje za objekt je pridobljeno 19. 12. 2014, primopredaja objekta 23. 12. 2014 

in primopredaja opreme 22. 01. 2015. 

 

Celotna finančna realizacija (brez DDV): 3.006.719,57 EUR 

 Objekt: 2.569.302,61 EUR,  

 dodatna dela na objektu: 325.011  EUR (aneks št. 7 s CGP) 

 nabava, dobava in montaža opreme: 325.011 EUR 

Z izvedbo investicije bo upravičenec dosegel naslednje merljive kazalnike: 

 

 Kazalniki učinka: 

- dvigniti raven domske oskrbe starostnikov in zadostiti spremembam Pravilnika o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

- za Dom starejših občanov Kočevje izgradnja enote 48 stanovalcev z demenco in 

pridobitev prostorov za izvajanje novih dejavnosti: dnevno varstvo starejših, 

pomoč na domu, varovanje na daljavo. 

 

 Kazalniki rezultata, ki jih bo upravičenec dosegel v 2 letih od zaključka: 

- ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže 

storitev za starostnike, 

- izboljšanje in razvoj manjkajočih socialnovarstvenih storitev v okviru 

institucionalnega varstva in varstva starejših na tem območju. 

 

 

3.1.4 Instrument 1.4: Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih projektov 

v Pokolpju  

 

Za izvajanje tega instrumenta skrbijo MGRT v sodelovanju z RC Novo mesto kot 

koordinatorjem in območnima razvojnima institucijama RIC Bela Krajina in RC Kočevje 

Ribnica. V okviru tega instrumenta so v letu 2014 potekale naslednje aktivnosti: 

 Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016, 

 Privabljanje investicij na območje, 
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 Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter operativnih 

strateških dokumentov za Pokolpje, 

 Pomoč pri izvajanju programa Pokolpje 2016. 

 

Obveščanje in ozaveščanje javnosti o programu Pokolpje 2016 

Za promocijo programa med podjetniki v Pokolpju in njihovo podrobno obveščanje razvojne 

institucije na območju uporabljajo svoje spletne strani, sredstva javnega obveščanja in 

neposredno obveščanje preko elektronske pošte ter osebnih obiskov pri podjetjih. Za 

neposredno obveščanje institucije  uporabljajo bazo elektronskih naslovov, ki obsega 1423 

elektronskih naslovov, kateri so vsako leto dopolnjujemo in novelira V letu 2014 so bile 

izvedene naslednje aktivnosti: 

 147 objav na spleni strani www.pokolpje .si in urejanje spletne strani, 

 14 objav na facebook.com/pokolpje, 

 neposredno obveščanje podjetnikov o razpisih in aktualnih dogodkih, 

 tedensko objavljanje razpisov v radijski oddaji Podjetniški barometer, 

 izvedba predstavitve za presežne delavce SECOP-a: »Ugodnosti in priložnosti programa 

Pokolpje in vloga RIC Bela krajina«, 

 izvedba predstavitve za gospodarstvenike v Semiču: »Ugodnosti programa Pokolpje- 

prispevek k lažjemu poslovanju«, 

 izvedba delavnice v Črnomlju in Kočevju za predstavitev ukrepov 2 in 3 - povrnitev 

plačanih prispevkov delodajalca v Pokolpju in davčnih olajšav za zaposlovanje in 

investiranje v Pokolpju, 

 izvedba predstavitve na delavnici »Poslovna praksa povezanih podjetij in možnosti 

investiranja v Pokolpju« izvedena v Štrekljevcu pri Semiču, 

 objave v medijih: Belokranjec. 

 

Privabljanje investicij na območje 

Eden od ciljev programa POKOLPJE 2016 je privabljanje investicij v Pokolpje. Investitorji 

morajo na enem mestu dobiti vse informacije o možnostih za investiranje, prednostih, ki iz 

tega izhajajo, veljavni zakonodaji in mogočih partnerstvih. Predvsem je pomembna priprava 

ponudbe Pokolpja (razpoložljiva zemljišča za industrijske in poslovne objekte, poslovne cone, 

zgradbe, nepremičninski projekti...). Potekajo stalne dejavnosti, kot so: organizacija 

dogodkov, trženje ponudbe območja ipd.  

 

Razvojne institucije Pokolpja ves čas aktivno izvajajo aktivnosti za privabljanje investicij, ki 

dajejo rezultate. Naloga privabljanje investicij na območje se je do leta 2013 izvajala v okviru 

instrumenta 1.4 programa POKOLPJE 2016. V letu 2014 so institucije opravljale nalogo 

privabljanja investicij na osnovi podpisanega aneksa k pogodbi o izvajanju Instrumenta 1.4.  

 

Od leta 2011 se je na območju registriralo 27 novih podjetij in podružnic, osem jih je uspešno 

kandidiralo na javnih razpisih Pokolpje.  
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Trije novi investitorji so  prejeli sredstva na 1. javnem razpisu za Pokolpje: Ana, proizvodnja 

in storitve d.o.o. (11 predvidenih zaposlitev), IBS Varovanje d.o.o. (14 predvidenih 

zaposlitev) ter Tomlast, predelava termoplastov d.o.o. (13 predvidenih zaposlitev).  

 

Na 2. javnem razpisu je sredstva prejel en nov investitor Polycom, d.o.o., ki je odprl 

podružnico v Črnomlju ter predvidel 22 novih zaposlitev.  

 

Na 3. javni razpis se je prijavilo devet novih investitorjev: SI-Core d.o.o., Mizarstvo Bogovič, 

d.o.o., Rotis d.o.o., Lumaplant d.o.o., Elstab LDE, d.o.o., Erceles d.o.o., GRP Projekt d.o.o., 

Nertus d.o.o. in Geokurjava, d.o.o. Sredstva so prejeli prvi štirje, ki so predvideli 23 novih 

zaposlitev, pri čemer ena ne bo zagotovo izvedena zaradi odstopa podjetja od dokončne 

izvedbe projekta. Na tem razpisu je bil ponovno uspešen tudi Polycom d.o.o., ki je iz tega 

naslova napovedal 16 novih zaposlitev.  

 

Novoustanovljena podjetja in podružnice so še: Rupicapra d.o.o., Avtostoritve Rogelj, d.o.o., 

Mirag invest, d.o.o., Zarja Ekoenergija, d.o.o., Hitri servis, d.o.o., Rotis Plus, d.o.o., JAPOS 

raznovrstno posredništvo Aleš Jakša s.p. Teknoplast d.o.o., Paklog d.o.o., Inter-rec 2, d.o.o., 

Gozdarstvo Grebenar d.o.o., Naut d.o.o., Forest food, d.o.o., Legnoart, d.o.o., D-solution, 

Aljoša Vidmar s.p., Peal d.o.o., ki še ni pričel z investicijo (zaradi težav z OPPN).  

Novi poslovni subjekti so navedeni v prilogi k poročilu. 

Opravljene aktivnosti v letu 2014 v okviru privabljanja investicij na območje : 

 priprava podatkov za 28 potencialnih tujih in domačih investitorjev, 

 opravljeno 25 sestankov s potencialnimi tujimi in domačimi investitorji, 

 podpora 4 podjetjem pri odpiranju novega poslovnega subjekta, 

 udeležba na sejmih v tujini, gospodarskih delegacijah in drugih dogodkih: Mednarodni 

poslovni forum FUTURALLIA RHONE–ALPES, Lyon 2014, Mednarodni investicijsko-

nepremičninski sejem EXPO REAL München, 

 priprava in izvedba Lead Generation v Italiji, sestanki s 7  podjetji potencialnimi vlagatelji 

iz Italije, 

 soorganizacija in udeležba na 47. MOS Celje, ter izvedba predstavitve »Predstavitev regij 

in njihovih programov spodbujanja konkurenčnosti ter praktičnih izkušenj pri 

pridobivanju tujih investitorjev« v okviru dogodka »Podjetniške spodbude za nastajanje, 

rast in razvoj podjetij«, 

 objavljen oglas in članek v pomladni številki The Slovenia Times: »Opportunities in 

Pokolpje region: Quality workforce and quality of life« in objavljen oglas v jesenski 

številki, 

 objavljen »image« oglas in članek v Financah: »Priložnosti v Pokolpju«, 

 ažuriranje ponudbe območja (prosti poslovnih prostori), 

 udeležba na sestankih na SPIRIT Slovenija. 

 

Krepitev razvojnih zmogljivosti, priprava regijskih projektov v Pokolpju ter strateških 

dokumentov za Pokolpje 
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Sem sodijo organizacije usposabljanja in delavnice za razvojne dejavnike na temo priprave 

razvojnih projektov, projektnega vodenja in izvajanja projektov, z namenom okrepitve 

razvojne zmogljivosti na območju in izboljšanja kakovosti pripravljenih projektov. V letu 

2014 smo izvajali naslednje aktivnosti: 

 priprava informacij o poslovanju gospodarstva v Pokolpju, 

 udeležba na delavnicah za pripravo RRP JV Slovenije 2014-2020 in sodelovanje v 

Odboru za gospodarstvo in Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, 

 priprava dodatnih ukrepov in sprememb programa Pokolpje, 

 priprava Programa promocije gospodarskih priložnosti in privabljanja tujih in domačih 

investicij na območje Pokolpja za leto 2014. 

 

Pomoč ministrstvu pri izvajanju programa Pokolpje 2016 

Opravljenih 38 kontrol na terenu pri prejemnikih sredstev na JR Pokolpje in 470 osebnih 

svetovanj, od tega: 

 441 svetovanj prijaviteljem na javne razpise Pokolpje, 

 19 svetovanj podjetjem za uveljavljanje davčnih olajšav, 

 10 svetovanj podjetjem pri uveljavljanju plačanih prispevkov delodajalcev za socialno 

varnost, 

 izvajanje projektov iz JR Pokolpje, ostala svetovanja glede razpisov MKO, Zavod RS za 

zaposlovanje…    

 ostala svetovanja: glede razpisov MKO, SPS Maribor, RC Novo mesto, razpisi občin za 

malo gospodarstvo, razpisi ZRSZ in prostih poslovnih prostorov, 

 spremljanje statističnih podatkov (in priprava Informacij o poslovanju gospodarskih družb 

in samostojnih podjetnikov v občinah Pokolpja, 

 priprava letnih poroč. 

 

 

3.2 Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 

 

Podlaga za izvajanje ukrepa je 27. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12) in 6. e člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 8/2012). 

 

V letu 2014 je bilo sprejetih nekaj prenovljenih pravnih podlag, na katerih predmetna državna 

pomoč temelji: 

 Dne 17. junija 2014: sprejeta nova Uredba Komisije (EU) št. 651/2014, z veljavnostjo od 

1. 7. 2014 do 31. 12. 2020.  

 Dne 22. 12. 2014: objavljena nova Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 

zaposlovanje in investiranje (Ur. list RS, št. 93/14, z dne 22. 12. 2014).  

 Dne 29. 12. 2014: sprejeto Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Povračilo 

prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje« (št. priglasitve: BE04-

2399245-2014). 
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Z dnem veljavnosti nove uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči preneha veljati 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 

(po ZSRR-2). 

 

Za izvajanje Ukrepa 2 »Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost« je 

pristojno MDDSZ. Proračunske izdatke za izvedbo navedenega ukrepa je MDDSZ zagotovilo 

od leta 2012 do 2016. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS na postavki PP 3595 

»Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in za zaposlovanje težje 

zaposljivih oseb«. 

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je začel z izvajanjem ukrepa takoj po sprejetju 

Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. 

Namen ukrepa je spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost kritično narasla. 

Z ukrepom se omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novozaposlene 

sodelavce v Pokolpju v dejanski višini za obdobje enega leta. Brezposelni morajo ostati 

zaposleni pri delodajalcu neprekinjeno najmanj eno leto. Povračilo se lahko uveljavlja za 

zaposlitev brezposelnih in invalidov iz ciljnih skupin ukrepa.  

 

V obdobju od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 je na Zavod prispelo 26 vlog. Izmed vseh prejetih 

vlog jih je pogoje za priznanje pravice izpolnjevalo 21. Pet prejetih vlog je bilo zavrnjenih 

zaradi neizpolnjevanja pogojev. 

 

Odločbe o dodelitvi finančne spodbude so bile izdane 13 delodajalcem, za zaposlitev skupaj 

20 brezposelnih oseb.  

 

Izbrane vloge je predložilo 13 delodajalcev, in sicer: 

 5 iz Kočevja za zaposlitev 9 oseb,  

 4 iz Metlike za zaposlitev 7 oseb, 

 2 iz Črnomlja za zaposlitev 2 oseb in  

 2 iz Semiča za zaposlitev 2 oseb. 

 

Višina priznanih sredstev v letu 2014 je bila 34.531,83 EUR. V letu 2014 je bilo 

izplačanih 26.148,72 EUR, razlika pa bo izplačana v letu 2015. 

 

Ukrep je bil v letu 2014 bistveno bolj koriščen kot leto poprej, saj se je v letu 2013 

sofinanciralo 7 delovnih mest, v letu 2014 pa 20. 
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3.3 Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 

 

Podlaga za izvajanje ukrepa je 28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

(Uradni list, št. 20/11, 57/2012) ter 16. c in 16. č člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 8/2012). 

 

V letu 2014 je bilo sprejetih nekaj prenovljenih pravnih podlag, na katerih predmetna državna 

pomoč temelji: 

 Dne 17. junija 2014: sprejeta nova Uredba Komisije (EU) št. 651/2014, z veljavnostjo od 

1. 7. 2014 do 31. 12. 2020. 

 Dne 22. 12. 2014: objavljena nova Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 

zaposlovanje in investiranje (Ur. list RS, št. 93/14, z dne 22. 12. 2014).  

 Dne 29. 12. 2014: sprejeto Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Povračilo 

prispevkov delodajalca in davčna olajšava za zaposlovanje« (št. priglasitve: BE04-

2399245-2014). 

 

Z dnem veljavnosti nove uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči preneha veljati 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 

(po ZSRR-2). 

 

Upravičenci so ukrep pričeli uveljavljati z davčnim obračunom za leto 2012 (v obračunu 

oddanem 2013) za zaposlitve, sklenjene 21. 3. 2012 in kasneje ter za investicije katere so se 

pričele po 17. 02. 2012.  

 

Skupni znesek koriščenja državne pomoči za leto 2014 na podlagi drugega odstavka 

Zakona o skladnem regionalnem razvoju ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) 

znaša 3.795.708 EUR, od tega: 

 skupni znesek koriščenja olajšave za investiranje 3.251.126 EUR, 

 skupni znesek koriščenja olajšave za zaposlovanje 544.582 EUR. 

 

Iz območja Pokolpja je olajšavo za zaposlovanje koristilo 19 zavezancev. Skupni znesek 

koriščenja olajšave je znašal 544.582 EUR, od tega je 15 zavezancev uveljavljalo olajšavo v 

okviru obračuna za DDPO v skupni višini 521.528 EUR in 4 zavezanci v okviru obračuna za 

DOHDEJ v skupni višini 23.054 EUR. 

 

Iz območja Pokolpja je olajšavo za investiranje koristilo 33 zavezancev. Skupni znesek 

koriščenja olajšave je znašal 3.251.126 EUR, od tega je 21 zavezancev uveljavljalo olajšavo v 

okviru obračuna za DDPO v skupni višini 2.859.865 EUR in 12 zavezancev v okviru 

obračuna za DOHDEJ v skupni višini 391.261 EUR. 
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3.4 Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja  

 

V okviru Ukrepa 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja izvajamo v okviru Programa 

razvoja podeželja RS 2007 – 2013 dva ukrepa, s katerima prispevamo k doseganju ciljev 

Programa konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore v Pokolpju v obdobju 2011 – 2016. 

To sta ukrepa 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in 312 Podpora ustanavljanju in 

razvoju mikropodjetij. V merila za izbor in potrditev vlog je pri obeh ukrepih vključeno 

merilo, da vlagatelji, katerih naložbe se nahajajo na območju Pokolpja, na podlagi Zakona o 

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  (Uradni list RS, št. 20/2011 in 57/2012), ne 

glede na ostala merila, prejmejo dodatnih 10 odstotkov možnih točk. Ukrepa pomembno 

vplivata k ohranjanju in ustanavljanju novih delovnih mest. Posebnih težav z izvedbo 

posameznega ukrepa nimamo. 

V letu 2014 so aktivnosti pri obeh ukrepih potekale nemoteno. Objavljen ni bil noben javni 

razpis. Potekala so izplačila podpor, ki so bile odobrene v preteklih letih. Izplačila podpor so 

bila opravljena po pregledu prispelih zahtevkov za izplačilo, pred izplačili so bile opravljene 

administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Stopnja pomoči je znašala do vključno 

60 odstotkov upravičenih stroškov, pri naložbah v obnovljive vire energije do vključno 70 

odstotkov upravičenih stroškov. 

Podpora v deležu 75 odstotkov se je izplačevala iz proračunske postavke 90010 (EU 

udeležba) in 25 odstotkov iz proračunske postavke 90110 (SLO udeležba). 

Ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti 

 

Podrobnejša analiza izplačil v letu 2014 

UKREP 311 Vrsta naložbe

Število 

podprtih 

naložb

Znesek odobrenih 

sredstev, EUR

Znesek izplačanih 

sredstev iz PP 

90010 (EU 

udeležba), EUR

Znesek 

izplačanih 

sredstev iz PP 

90110 (SLO 

udeležba), EUR

Znesek izplačnih 

vlog, EUR 

Število 

odstopov 

na javni 

razpis

06.JR OVE 1 11.094,5 8.320,9 2.773,6 11.094,5 0

OVE 1 47.071,5 34.200,3 11.400,1 45.600,4

Proizvodnja 

kovinskih izdelkov 1 13.200,0 9.900,0 3.300,0 13.200,0

Turizem in gostinstvo 1 6.580,3 4.871,5 1.623,8 6.495,3

08.JR Turizem in gostinstvo 1 30.802,5 19.883,3 6.627,8 26.511,1 0

Skupaj 5 108.748,8 77.176,0 25.725,3 102.901,3 0

007.JR

 

 

V letu 2014 so celo leto potekala izplačila zaključenih naložb. V okviru šestega javnega 

razpisa  je bila izplačana podpora za naložbo v izkoriščanje obnovljivih virov energije, v 

višini 11.094,5 EUR, kar predstavlja enak znesek kot je bil odobren. V okviru sedmega 

javnega razpisa so bile izplačane tri podpore v skupnem znesku 65.295,7 EUR od odobrenih 

66.851,8 EUR. Ena podpora je bila izplačana za naložbo v izkoriščanje obnovljivih virov 

energije, ena za naložbo v proizvodnjo kovinskih izdelkov in ena za naložbo v turizem in 
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gostinstvo. V okviru osmega javnega razpisa je bila izplačana podpora za naložbo v turizem 

in gostinstvo v višini 26.511,1 EUR od odobrenih 30.802,5 EUR.  

 

Skupaj je bilo v letu 2014 za namen petih naložb iz treh javnih razpisov od odobrenih 

108.748,8 EUR, izplačanih 102.901,3 EUR podpor, od tega je bilo izplačanih 77.176,0 EUR 

iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) in 25.725,3 EUR iz proračunske postavke 

90110 (SLO udeležba).  

V letu 2014 pri nobenem od javnih razpisov ni bilo odstopov od odločb o pravici do sredstev. 

Ukrep 312 Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij 

 

Podrobnejša analiza izplačil v letu 2014 

UKREP 312 Vrsta naložbe

Število 

podprtih 

naložb

Znesek odobrenih 

sredstev, EUR

Znesek izplačanih 

sredstev iz PP 

90010 (EU 

udeležba), EUR

Znesek 

izplačanih 

sredstev iz PP 

90110 (SLO 

udeležba), EUR

Znesek 

izplačanih vlog, 

EUR

Število 

odstopov 

na javni 

razpis

Gostinstvo in turizem 2 373.963,9 280.414,0 93.471,3 373.885,3

Proizvodnja 

kovinskih izdelkov 2 207.858,0 133.587,0 44.529,0 178.116,0

Proizvodnja pohištva 1 105.668,4 79.251,3 26.417,1 105.668,4

06.JR

Proizvodnja izdelkov 

iz gume in plastičnih 

mas 1 63.819,0 47.864,3 15.954,8 63.819,0 1

Skupaj 6 751.309,3 541.116,5 180.372,2 721.488,7 4

305.JR

 

 

V okviru petega javnega razpisa je bilo podprtih pet naložb in sicer po dve v gostinstvo in 

turizem, po dve v proizvodnjo kovinskih izdelkov in ena v proizvodnjo pohištva. Skupen 

znesek izplačanih sredstev v okviru petega javnega razpisa je bil 657.669,7 EUR od 

odobrenih 687.490,3 EUR. Pri obeh naložbah v gostinstvo in turizem, kot tudi pri obeh 

naložbah v proizvodnjo kovinskih izdelkov, je bilo izplačanih manj sredstev kot je bilo 

odobrenih. V okviru petega javnega razpisa je bila izplačana ena podpora za naložbo v 

proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas, v višini 63.819,0 EUR, kar predstavlja toliko, 

kot je bilo za ta namen odobrenih sredstev.   

Skupaj je bilo v letu 2014 za namen šestih naložb iz dveh javnih razpisov od odobrenih 

751.309,3 EUR, izplačanih 721.488,7 EUR podpor, od tega je bilo izplačanih 541.116,5 EUR 

iz proračunske postavke 90010 (EU udeležba) in 180.372,2 EUR iz proračunske postavke 

90110 (SLO udeležba).  

V letu 2014 so bili, v okviru petega in šestega javnega razpisa, štirje odstopi od odločb o 

pravici do sredstev, od tega trije pri petem, en pa pri šestem javnem razpisu. Razlogi za 

odstop so bili v pomanjkanju lastnih sredstev za izvedbo naložb in neuspešno kandidiranje za 

bančna posojila. 
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Do konca junija 2015 bo v okviru obeh ukrepov potekalo zaključevanje naložb, vlaganje 

zahtevkov za izplačila, administrativne kontrole in kontrole na kraju samem ter izplačila 

podpor. 

 

3.5 Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere 

 

Ukrep programa Pokolpje 2016 so Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske 

kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo 

v okvirni višini 2.500.000 EUR.  

 

Ukrep 5 programa Pokolpje se v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 še ni pričel izvajati. 

 

Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju naj bi 

izvajal Slovenski regionalno razvojni sklad in izbrane institucije na regionalni ravni. V ta 

namen je Vlada RS Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu s sklepoma v letu 2010 in 

2011 dodelila 10 mio EUR v namensko premoženje za izvajanje regijskih garancijskih shem.  

 

 

3.6 Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 

 

Skladno s sprejetim Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore 

Pokolpju v obdobju 2011 – 2016, ki ga je Vlada RS sprejela 07. 04. 2011 je Ministrstvo za 

infrastrukturo nosilec razvojne politike za Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju.  

 

V okviru izvajanja Programa so bile v letu 2014 na projektih s področja državne cestne 

infrastrukture točke 7.6 Ukrepa 6 (instrument 6.1, 6.2 in 6.3), izvedene sledeče aktivnosti: 

 

 

Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os – južni del  

 

07-0023 – Projekt južnega dela 3. razvojne osi, ki poteka od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje 

(odcep pri Novem mestu) do meje z Republiko Hrvaško (MMP Metlika in MMP Vinica), z 

vsemi povezovalnimi cestami je v fazi prostorskega načrtovanja oziroma začetni fazi 

izvedbenega načrtovanja. 

 

Projekt je razdeljen na tri funkcionalne odseke in sicer: 

 odsek I: od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje (pri Novem mestu)  do priključka Maline, 

 odsek II: od priključka Maline v smeri proti Metliki do mednarodnega mejnega prehoda 

Metlika in v smeri proti Vinici do priključka Črnomelj jug ter 

 odsek III: od priključka Črnomelj jug do mednarodnega mejnega prehoda Vinica. 

 

Na posameznih odsekih so se izvajale sledeče aktivnosti: 
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a) odsek I: AC A2 Ljubljana – Obrežje – priključek Maline 

V letu 2012 je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto Novo 

mesto – Maline (Uradni list RS št. 102/12, dne 21.12.2012), ter  maja 2013 izdelana študija  

»Prometna in ekonomska analiza etap izgradnje 3. razvojne osi-jug; odsek AC pri NM – 

Maline)«. V letu 2014,  zaradi nedorečenega načina in vira financiranja, aktivnosti na 

projektu ni bilo.  

b) odsek II: priključek Maline – MMP Metlika – priključek Črnomelj jug 

V sklopu priprave državnega prostorskega načrta je potekala priprava stališč do pripomb in 

predlogov z javne razgrnitve ter spremembe strokovnih podlag za spremenjene rešitve v 

Metliki in Črnomlju. Za spremenjene rešitve je bila v januarju 2015 izvedena tudi javna 

seznanitev.   

c) odsek III: priključek Črnomelj jug – MMP Vinica  

Vse aktivnosti v zvezi z načrtovanjem tega odseka so vezane na dokončne rešitve 

predhodnega odseka. Aktivnosti na tem odseku v letu 2014 niso potekale. 

 

 

Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os  

 

Projekt 3. A razvojne osi (glavna cesta G2-106; Ljubljana – Škofljica – Velike Lašče – 

Ribnica – Kočevje – Petrina) obravnava ključne ukrepe, ki jih predstavljajo obvozne ceste 

pomembnejših naselij ter posamezne ukrepe v zvezi z modernizacijo prometnice. 

 

Projekta 08-0191 – Rekonstrukcija Pijava Gorica in 08-0010 – Križišče Jakičevo sta bila 

dokončana v letu 2013, v letu 2014 sta bila projekta finančno zaključena.  

 

 

Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216 (»partizanska 

magistrala«) 

 

Na projektih  obnove regionalne ceste R1-216 so v letu 2014 potekale aktivnosti samo na 

projektu 94-0411 – Obvoznica Črnomelj. Gradnja obvoznice Črnomelj je potekala v okviru 

dveh etap. I. etapa je bila predana v promet že v letu 2008. Z izgradnjo II. etape obvozne ceste 

se je razbremenilo tranzitnega prometa staro mestno jedro Črnomlja. Trasa načrtovane 

obvozne ceste poteka ob zahodnem obrobju urbaniziranih površin Črnomlja in povezuje 

regionalno cesto R1-216, odsek 1178, Črmošnjice – Črnomelj z regionalno cesto R1-218, 

odsek 1213 Črnomelj-Kanižarica.  

 

Vrednost investicije II. etape je znašala 3.402.833,99 EUR. Gradnja je bila zaključena 

decembra 2014.  

 

Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi, 

odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno 

predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 12.340.000 EUR je bilo 

zagotovljenih 2.753.046 EUR, oziroma 22,31 %. 
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Nadaljevanje aktivnosti: 

V prvi polovici 2015 bodo potekale nadaljnje aktivnosti na projektih za katere je zagotovljeno 

njihovo financiranje ter vse aktivnosti, ki jih izvaja ministrstvo in organi v njegovi sestavi. 

Želimo pa poudariti, da so z rebalansom proračuna za leto 2015 in proračunom za leto 2016 

znatno zmanjšana sredstva za projekte državne cestne infrastrukture in njihovo redno 

vzdrževanje, zato bo  temu ustrezno prilagojena nadaljnja dinamika izvajanja aktivnosti na 

posameznih projektih.   

 

 

3.6.1 Instrument 6.4: Železniška infrastruktura na območju Pokolpja  

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvaja na območju Pokolpja projekt modernizacije 

Kočevske proge.  

 

Za projekt Modernizacija Kočevske proge, kjer je predvidena obnova proge v treh fazah, so 

bile izdelane študije, projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija (IP le za I. in II. 

fazo). V I. fazi – obnova objektov in tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) do postaje 

Ortnek je potekala nadgradnja proge (zamenjava tamponskega sloja, tirne grede, pragov in 

tirnic) na odseku proge od km 0+500 do km 27+300, vključno z deli na postaji Ortnek. Dela 

so bila izvedena v letih 2008 do 2011. Začetek del pri izvedbi II. faze – obnova objektov in 

tirnih naprav (spodnji in zgornji ustroj proge) od postaje Ortnek do postaje Kočevje se je 

pričel v letu 2012. Druga faza modernizacije kočevske proge je namenjena zagotovitvi 

ustreznih infrastrukturnih zmogljivosti progovnega odseka od Ortneka do Kočevja, s čimer 

bodo vzpostavljeni normalni pogoji za odvijanje prometa na omenjenem odseku. Cilj 2. faze 

je zagotoviti osno obremenitev D4 (225kN/os, 80 kN/m) na regionalni železniški progi št. 82 

Grosuplje-Kočevje na odseku med Ortnekom in Kočevje v dolžini 21,2 km, v letu 2012 so 

bila dela izvedena na odseku Ortnek-Ribnica v dolžini 6,06 km ter za postajo Ribnica v 

dolžini 2,89 km, vrednost del za leto 2012 je znašala 9,45 mio EUR. V letu 2013 so se 

izvajala dela na postaji Ribnica (izvedba tirnih naprav, gradnja novih peronov ter izven 

nivojskega dostopa za potnike na perona, itd.), postajališču Žlebič (gradnja perona, parkirišča, 

zavetišča, itd) ter na petih nivojskih prehodih. Za dokončanje del v okviru 2. faze  projekta je 

še potrebno izvesti obnovo proge v dolžini 12,72 km (od km 37+00 do km 49+718), vključno 

z obnovo postaje Kočevje, urediti postajališča Stara cerkev ter gradnja peronov s podhodom 

na postaji Dobrepolje in ureditev nakladalnih klančin v Dobrepolju, Ribnici in Kočevju. 

Ocenjena vrednost del je 21,8 mio EUR (z DDV). 

 

Zaključku 2. faze bo sledila še 3. faza, ki obsega zamenjavo in posodobitev 

signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotnem odseku, s čimer se omogoči 

uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja. 

 

Ocenjena vrednost projekta skladno z veljavno investicijsko dokumentacijo je slabih 100 mio. 

EUR, do konca leta 2013 je bilo realiziranih cca. 60 mio. EUR. 
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3.7 Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 

 

V programu Pokolpje 2016 so za Ukrep 7 načrtovana sredstva v okvirni višini 7.585.000 

EUR. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določa z načrti razvoja 

distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji. 

 

Elekto Ljubljana, d.d. je pripravila predlog Načrta razvoja distribucijskega omrežja električne 

energije v RS za desetletno obdobje 2013 – 2022, kjer predvideva tudi reševanje napajanja 

področja Pokolpja. 

 

V letu 2014 so potekale naslednje aktivnosti na energetskih objektih na območju Pokolpja: 

 Izgradnja 2x20 kV kabelske povezave med RTP 100/20 kV Črnomelj in RP kV Semič 

(industrijska cona Vrtača) od leta 2011. Fazno je bila izgradnja razdeljena na dva dela, pri 

čemer prvi del 20kV kabelske povezave med TP Vrtača – Industrijska cona in TP Ručetna 

vas 2 obratuje že od leta 2013. Drugi del med TP Ručetna vas 2 in RTP 110/20 kV 

Črnomelj pa je bil zaključen v letu 2014, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za 

drugi del. Vrednost projekta je bila 44.000 EUR. Z izvedeno investicijo je omogočen 

priklop novih večjih odjemalcev v Industrijski coni Vrtača ter širši okolici Semiča. 

 

 Priprava DNP za DV 2x110 RTP Kočevje – RTP Črnomelj. 

Umeščanje zahtevnega objekta državnega pomena DV 2x110 kV Kočevje – Črnomelj 

(izdelava DNP) je potekalo v skladu z zahtevami ZUPUDPP na MOP. Izdelovalec ŠV je 

DzPGS posredoval stališča pripomb in predlogov iz javne razgrnitve ŠV v pregled in 

dopolnitev. Pri umeščanju daljnovoda v prostor so po javni razgrnitvi Študije variant s 

predlogom najugodnejše variante nastali zapleti. Občani občine Črnomelj so se po javni 

razgrnitvi organizirali in ustanovili Civilno iniciativo. Predstavniki občine in Civilna 

iniciativa nasprotujejo vsakršni umestitvi daljnovoda kot nadzemnega voda v prostor. 

Podzemno (predlagane variante), na odseku v dolžini od 4,2 do 4,5 km. Na zadnjem sestanku, 

ki je bil sklican 24.03.2015 v prostorih MOP so bili sprejeti naslednji dogovori: 

- DzPGS bo preučil možnosti za morebitno vključitev kabelskih odsekov v postopek 

optimizacije variant. 

- Investitor bo preučil gradivo, ki ga je na sestanku podala Civilna iniciativa. Preučil bo 

tudi možnosti za potek posameznih odsekov daljnovoda v kabelski izvedbi in pripravil 

ustrezne izračune. 

- Izdelovalec ŠV bo preučil prostorsko umestitev kabelskih odsekov daljnovoda in 

optimizacije obstoječih variant v smislu manjše vidne izpostavljenosti. 
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4.  IZVAJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI V POKOLPJU 

 

 

Na območju Pokolpja potekajo tudi druge aktivnosti izven ukrepov in instrumentov Programa 

Pokolje 2016, so pa pomembne in pripomorejo k nadaljnjemu razvoju območja. 

4.1 Popis aktivnosti Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

izvedenih v letu 2014 v Pokolpju 

 

 

4.1.1 Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) 

 

Poleg ukrepa povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost, ki je del 

programov razvojne podpore na problemskih območjih, se na območju celotne Slovenije 

izvajajo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja, katerih namen je prav tako spodbujanje 

zaposlovanja in povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Skladno s 25. členom 

Zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki določa, da problemska območja z visoko 

brezposelnostjo prednostna območja vseh razvojnih politik, za delodajalce in/ali ciljne 

skupine iz teh območij veljajo posebni pogoji za vključitev pri ukrepih, kjer je le-to smiselno.  

 

V tabeli št. 13 je prikazano vključevanje brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v občinah 

Pokolpja v letu 2014 (vštete so samo nove vključitve, ne pa tudi tiste, ki os se nadaljevale iz 

preteklega leta). Zavod RS za zaposlovanje ne spremlja finančne realizacije po statističnih 

regijah, temveč le po Območnih službah, zato podatkov o porabi finančnih sredstev ne 

moremo podati, na podlagi ocene Zavoda RS za zaposlovanje pa je bilo za vse vključitve oseb 

s stalnim prebivališčem v Pokolpju za vse programe APZ v letu 2014 porabljenih okoli 2,9 

mio sredstev. Programi APZ so bili financirani s strani Integralnega proračuna RS in s 

sredstvi Evropskega socialnega sklada (okoli 1,4 mio). 

 

Zavod je za te vključitve sklenil 1.362 pogodb, največ z osebami s stalnim prebivališčem na 

območju občin Kočevje (581), Črnomelj (434), Metlika (192). Tako se je letu 2014 se je v 

programe aktivne politike zaposlovanja vključilo 19,25% vseh brezposelnih oseb, ki jih je 

zavod obravnaval v letu 2014. Decembra 2014 je bilo v evidenci BO prijavljenih 4.375 oseb s 

stalnim prebivališčem v Pokolpju, med letom pa se je v evidenco brezposelnih oseb prijavilo 

še 2.699 oseb. 

 

Osebe so se vključevale v vse programe aktivne politike zaposlovanja Največje število 

vključitev beležimo v okviru Ukrepa 1: Usposabljanje in izobraževanje. Za vključitev v te 

programe je bilo sklenjenih 941 pogodb. Največ vključitev je bilo v poseben program »Za 

Pokolpje aktivno in dejavno« in sicer 272, sledijo programi Priprav na potrjevanje 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij (182), Institucionalno usposabljanje (173) ter Usposabljanje 

na delovnem mestu (162), 225 oseb se je vključilo v programe javnih del, 247 pa v programe 

Spodbud za zaposlovanje, ki pomenijo subvencioniranje zaposlitev ali povračilo prispevkov. 
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Tabela 13: Število vključitev v ukrepe APZ, Pokolpje v letu 2014 

Ukrep Skupaj 

1. Usposabljanje in izobraževanje 941 

1.1.1.1. NPK- Priprave na potrjevanje 182 

1.1.1.2. NPK Potrjevanje 44 

1.1.2.1. Institucionalno usposabljanje 173 

1.1.2.3. Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 35 

1.1.2.4. Za Pokolpje - aktivno in dejavno 272 

1.1.2.6. PUM Projektno učenje za mlade 2013-2015 5 

1.1.4.4. Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 162 

1.1.4.5. Delovni preizkus 28 

1.2.1.2. Programi formalnega izobraževanja 2012/2013 3 

1.2.1.3. Programi formalnega izobraževanja 2014/2015 37 

3. Spodbude za zaposlovanje 173 

3.1.1.7. Zaposli me PLUS 47 

3.1.1.8. Zaposli.me 5/2014 49 

3.1.1.9. Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 3 

3.1.2.1. Prvi izziv 2014 19 

3.1.2.2. Zaposli.me 6/2014 35 

3.2.1.3. Povračilo prispevkov  - Program Pokolpje 2016 20 

4. Kreiranje delovnih mest 247 

4.1.1.1. Javna dela 217 

4.1.1.3. Javna dela Pomoč v primeru elementarnih nesreč 8 

4.1.2.8. Delovna vključenost starejših oseb 22 

5. Spodbujanje samozaposlovanja 1 

5.2.1.2. Subvencije za samozaposlitev 2012 1 

Skupaj 1.362 

 

Pri nekaterih ukrepih (kjer je to relevantno) so bile v letu 2014 kot posebna ciljna skupina 

določene tudi »brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 

mesecev in imajo ob podpisu zaposlitvenega načrta stalno prebivališče v Pokolpju, tj. v 

občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika, « (npr. Javno 

povabilo za subvencioniranje novih zaposlitev Zaposli.me; Usposabljanje na delovnem 

mestu).  

 

Zavod RS za zaposlovanje je 07. 02. 2014 objavil dopolnitev javnega povabila Usposabljanje 

na delovnem mestu, s katero se je doda Sklop B. V okviru sklopa B se je ločeno opredelilo 

pogoje za delodajalce, ki bi projekte usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na 

delovnem mestu 2012/2013« izvajali na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo - 

Pokolpje (občine Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika), 

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=385
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Maribor s širšo okolico (občine Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, 

Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi), območje občin 

Hrastnik, Radeče in Trbovlje, ter Pomurska regija, z namenom oživljanja proizvodne 

dejavnosti po stečaju ali likvidaciji.  

 

Posebni pogoji kandidiranja  so veljali izključno za sklop B. Na navedenih območjih z visoko 

brezposelnostjo je lahko tudi novoustanovljeni delodajalec predlagal in vključil do 50 

brezposelnih oseb v usposabljanje na delovnem mestu. Za sklop B so veljali nekoliko strožji 

pogoji glede deleža zaposlitev po končanem usposabljanju (polovica vseh vključenih  oz. dve 

tretjini, če delodajalec želi vključiti večje število oseb od sicer dopustnega števila 50), takšna 

zaposlitev pa mora trajati najmanj 6 mesecev. Po drugi strani pa so za sklop B veljali 

sproščeni pogoji glede zmanjševanja števila zaposlenih pred oddajo ponudbe in do neke mere 

tudi glede časovnega poteka usposabljanja - dovoljeno je usposabljanje v turnusu, če tako 

zahteva narava oživljanja proizvodne dejavnosti  in ga je delodajalec vnaprej predvidel ob 

oddaji ponudbe.  Iz območja Pokolpja na javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu 

– sklop B« ni prispela nobena vloga.  

 

S spodbujanjem zaposlovanja brezposelnih oseb s poudarkom na problemskih območjih, 

bomo nadaljevali tudi v prihodnje, tako z izvajanjem ukrepa povračila plačanih prispevkov 

delodajalca za socialno varnost, kakor tudi v okviru drugih ukrepov zaposlovanja. 

 

 

4.2 Projekti in programi MDDSZ v Pokolpju – financirani iz Evropskega socialnega 

sklada 

 

 

4.2.1 Projekt »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!« 

 

Namen projekta je motiviranje, izobraževanje, usposabljanje in spodbujanje zaposlovanja 

brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, s stalnim 

prebivališčem na območju Pokolpja, ter identificiranje in aktivacija oseb na območju 

Pokolpja, ki so neaktivne oziroma niso zaposlene niti vpisane v evidenco brezposelnih. 

Brezposelnost na območju Pokolpja  je višja od slovenskega povprečja. Dodatna težava je 

slaba izobrazbena struktura, invalidi, iskalci prve zaposlitve, starejši, dolgotrajno brezposelni. 

V veliki meri lahko brezposelne osebe na območju Pokolpja uvrstimo med ranljive ciljne 

skupine. Cilji projekta so usmerjeni v vključevanje oseb v informativne in motivacijske 

delavnice, ustvarjanje izhodov v zaposlitev v enem letu po zaključku sodelovanja v projektu,  

v informiranje in obveščanje delodajalcev o možnostih usposabljanja in zaposlovanja in v 

motiviranje neaktivnih oseb na trgu dela.  

 

V okviru projekta v Črnomlju in Kočevju delujeta infotočki, ki sta zastavljeni kot samostojni 

organizacijski enoti. S svojim delovanjem in individualnim ter neposrednim pristopom, 

skušata zmanjševati socialno izključenost posameznikov ter dodatno aktivirati brezposelne 

osebe na trgu dela. Infotočka ni zgolj prostor, kjer se zbirajo informacije, temveč tudi prostor, 
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kjer brezposelna oseba s pomočjo tehnične opreme in tam zaposlenih, dnevno načrtuje svojo 

karierno pot in se samostojno odloča o vključevanju v različne aktivnosti. 

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Program se 

izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 4. 

razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4. 1. Prednostne 

usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti. 

 

V okviru projekta "Za Pokolpje-aktivno in dejavno" je v letu 2014 zavod na štirih lokacijah 

(Črnomelj, Metlika, Kočevje in Loški Potok) izvajal usposabljanje za aktivno načrtovanje 

zaposlitve, v katero je bilo vključenih 278 oseb, od tega 162 žensk. V okviru usposabljanj je 

bilo izvedenih 11 zaposlitvenih dni oz. ogledov dobrih praks. V letu 2014 je info točki v 

Črnomlju in Kočevju obiskalo 1865 oseb. V info točkah ZRSZ je nudil informacije glede 

iskanja zaposlitve in trga dela (prosta delovna mesta), aktualnih razpisov, javnih povabil in 

subvencij (ZRSZ, druge institucije), zaposlovanja v tujini, zaposlovanja tujcev, iskanja 

možnosti za izobraževanje, usposabljanja itd. Obiskovalcem je bila ves čas na voljo tudi 

individualna pomoč pri pisanju ponudb in prijav na prosta delovna mesta, pomoč pri uporabi 

svetovnega spleta in navezovanja kontaktov z delodajalci in institucijami v okolju. 

 

Info točki sta redno izvajali tudi mobilne enote na terenu (27 mobilnih enot na terenu je 

obiskalo 409 oseb). V okviru sodelovanja z delodajalci so potekali obiski na terenu, 

informiranje v info točkah in projektnih pisarnah, sodelovanje na posvetih, okroglih mizah in 

srečanjih. V lokalnih mesečnikih (Belokranjec in Kočevar) je ZRSZ redno objavljal obvestila 

o projektu, ukrepih APZ in drugih aktivnosti zavoda.  

 

17. aprila 2014 je ZRSZ, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci RC Kočevje – Ribnica, v 

Kočevju izvedel Karierni sejem Priložnosti in izzivi v lokalnem okolju, na katerem se je 

predstavilo 22 razstavljavcev (14 delodajalcev in 8 razvojno – izobraževalnih institucij). 

Sočasno so potekali tudi spremljevalni dogodki - okrogla miza z naslovom Poklicne 

priložnosti in izzivi, katero je obiskalo 25 slušateljev in sedem predavanj. V okviru sejma je 

bilo organizirano tudi srečanje delodajalcev s področja Kočevja in Ribnice, na katerem so bili 

delodajalci seznanjeni z aktualnimi informacijami na področju aktivne politike zaposlovanja. 

Ves čas sejma je bila obiskovalcem sejma dostopna tudi svetovalnica »Za Pokolpje – aktivno 

in dejavno!«, kjer so na podlagi že pripravljenega življenjepisa, ponudbe in vloge lahko 

pridobili informacije kako jih še izboljšati. Udeležba na sejmu je bila nad pričakovanji, 

dogodka se je udeležilo veliko število oseb iz različnih ciljnih skupin. Posamezne institucije, 

lokalna skupnost, šole in delodajalci ter ostali obiskovalci so izrazili željo, da bi bil sejem 

izveden tudi v prihodnje. 

 

V oktobru 2014 je ZRSZ v sodelovanju z MDDSZ izdal brošuro o socialnem podjetništvu v 

Pokolpju. 

 

Planirane aktivnosti v 2015:  

 Projekt se nadaljuje tudi v letu 2015 (do 30. 6. 2015).  
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 Nov sklop usposabljanj se je že pričel izvajati. Pripravljenih je več novih vsebin iz 

področja kmetijstva in zelene ekonomije za usposabljanja, ki bi se začela izvajati 

spomladi 2015.  

 Dne 05. 02. 2015 je v Črnomlju potekal Karierni sejem: Priložnosti in izzivi v lokalnem 

okolju, izvedena je bila tudi okrogla miza.  

 

S poglabljanjem gospodarske krize in večanjem socialne stiske prebivalcev Pokolpja ZRSZ 

ugotavlja, da posamezniki čedalje bolj iščejo alternativne oblike zaposlovanja in vire 

zaslužka, pri čemer se opaža porast trendov na področju izdelave izdelkov, polizdelkov in 

pridelkov osnovanih na tradiciji in poudarkom na povezovanju z naravo. V tej smeri so 

začrtane nove vsebine, ki so na projektu predvidene v letu 2015, v info točkah se skuša ljudi 

usmerjati k povezovanju z razvojnimi in izobraževalnimi institucijami ter poudarja pomen 

usposabljanja in izobraževanja v tej smeri.  

 

 

4.2.2 Program »Podjetno v svet podjetništva« 

 

Upravičenec: Regionalni center za razvoj d.o.o. 

Pogodbeni partner: Razvojni center Novo mesto  

Vrednost programa: 3.888.354,00 EUR  

Vrednost programa za pogodbenega partnerja: 295.554,96 EUR, izplačano 281.322,58 EUR  

Trajanje programa: oktober 2012- junij 2014 

 

Opis programa: 

Podjetno v svet podjetništva 2013 je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi 

brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih 

mest. Operacija sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in prednostno usmeritev 

Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. 

Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno 

pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujočo 

podjetje. Program mladim brezposelnim ponuja odlično priložnost, da razvijajo svoje znanje 

in si olajšajo podjetniške začetke, regijam pa možnost, da pospešijo nastajanje novih podjetij 

in v domačem okolju zadržijo domače mlade moči in ideje, izvajal tudi v prihodnje. Delo 

poteka v skupinah s desetimi udeleženci, ki naj bi v petmesečnem obdobju, pod vodstvom 

mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se 

usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, 

da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli 

pri drugem delodajalcu. 

 

V letu 2014 je bilo v program »Podjetno v svet podjetništva« vključenih 5 oseb iz območja 

Pokolpja. Od tega sta se 2 osebi že samozaposlili, tri pa so še v postopku samozaposlitve. . 
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4.2.3 Program »Opolnomočevanje ranljivih skupi preko informatorjev na centrih za 

socilano delo Slovenije« 

 

Skupnost centrov za socialno delo je v letu 2014 pričela izvajati program "Opolnomočenje 

ranljivih skupin preko informatorjev na centrih za socialno delo", ki se sofinancira iz 

Evropskega socialnega sklada. Namen programa je okrepitev socialne vključenosti ranljivih 

skupin preko zaposlitve za to usposobljenih informatorjev na CSD. V program so vključeni 

tudi centri za socialno delo v Črnomlju, Kočevju, Metliki in Ribnici, ki so v drugi polovici 

leta 2014 zaposlili skupaj štiri informatorje (po en informator na center za socialno delo). 

Informatorji iz omenjenih centrov za socialno delo so nudili strokovno svetovanje in podporo 

1446 osebam iz najranljivejših ciljnih skupin (zlasti osebam v socialni stiski in težavami 

zaradi materialne ogroženosti in socialne izključenosti) ter jim tako zagotovili učinkovito 

integracijo v različne programe aktivacije, usposabljanja, izobraževanja in končno tudi na trg 

dela. V program je bilo v letu 2014 vključenih skupaj 60 centrov za socialno delo in 

zaposlenih 62 informatorjev, ki so strokovno podporo nudili 40580 osebam. V drugi polovici 

leta 2015 je predviden vsebinski in finančni zaključek vseh aktivnosti programa.  

 

 

4.2.4 Pripravnik na področju socialnega varstva 

 

Socialna zbornica Slovenije izvaja program Pripravniki na področju socialnega varstva, ki je 

namenjen zagotavljanju večje zaposljivosti oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za 

strokovne delavce v Zakonu o socialnem varstvu in krepitev socialno varstvenega sektorja za 

izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših 

storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov. V letu 2014 sta bili iz Pokolpja 

vključeni 2 pripravnici, ki sta pripravništvo opravljali v Domu starejših občanov Metlika in 

Centru za socialno delo Kočevje, kjer se je pripravnica tudi zaposlila. V program je bilo v 

obdobju od 2010 do 2015 iz območja Pokolpja vključenih 9 pripravnikov, ki so pripravništvo 

opravljali v 5 organizacijah. Od leta 2010 se je v program iz celotne Slovenije vključilo in 

zaposlilo 4866 mladih iskalcev prve zaposlitve. 472 pripravnikov je že zaključilo s 

pripravništvom, 7 pripravnikov je predčasno zaključilo s pripravništvom, 7 pa jih s 

pripravništvom še nadaljuje v letu 2015. 

 

 

4.3 Programi Sklada RS za razvoj kadrov v POKOLPJU – financirani iz Evropskega 

socialnega sklada 

 

 

4.3.1 Mentorstvo za mlade 

 

Program »Mentorstvo za mlade« je namenjen spodbujanju prenosa znanj in izkušenj na novo 

zaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. S programom želimo 

mladim omogočiti pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ob pomoči 
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usposobljenih mentorjev in s tem prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti mladih in 

starejših delavcev. 

 

V okviru programa je upravičenec Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavil dve 

javni povabili za zbiranje ponudb in podelil vsa razpisana sredstva izbranim delodajalcem. 

Javni povabili  sta upoštevali vidik regionalnega razvoja, zato so se skupna razpoložljiva 

sredstva v javnem povabilu razdelila po kvotah glede na posamezne regije. Podjetja so v 

okviru programa pridobila subvencijo za zaposlitev vključene mlade osebe iz ciljne skupine 

za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev, povračilo stroška predhodnega zdravniškega 

pregleda in strošek mentorja na mesec. 

 

Z Jugovzhodni regiji (JV) so se pojavile težave v okviru 2. javnega povabila, saj na povabilo 

ni prispelo dovolj ponudb, da bi lahko razdelil vsa predvidena sredstva za to regijo. Preostala 

sredstva so bila prerazporejena na ostale regije. Tako je v JV razpisal sredstva v višini 

335.905 EUR, od tega pa je bilo podeljenih 175.625 EUR.   

 

V okviru programa se podatki sicer spremljajo po posameznih statističnih regijah, kljub temu 

smo podatke uspeli pridobiti ločeno za Pokolpje. Iz Pokolpja se je tako v okviru programa na 

novo zaposlilo 8 mladih iz ciljne skupine (od 464 vseh vključenih v RS). Vsi so se zaposlili v 

letu 2014 in se jim v letu 2015 izteka izvajanje mentorstva oz. 12 mesečna subvencionirana 

zaposlitev. 

 

Program mentorstva se v letu 2015 izteka, do konca junija 2015 ne pričakujemo posebnosti.  

 

 

4.3.2 Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene 

 

Namen programa »Vseživljenjska karierna orientacija (v nadaljevanju: VKO) za delodajalce 

in zaposlene« je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s krepitvijo služb za razvoj kadrov 

v podjetjih ali s pomočjo mreže izvajalcev VKO ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo 

dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.  

 

V okviru programa je upravičenec, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, objavil dva 

javna razpisa za sofinanciranje aktivnosti VKO delodajalcem in zaposlenim v skupni 

vrednosti 5.580.000 EUR. Do vključno 31. 12. 2014 je bilo v izvajanje vključenih 370 

delodajalcev in več kot 14.000 zaposlenih. 

 

Podatkov o izvajanju programa VKO za delodajalce in zaposlene sicer ne spremljamo po 

regijah, ker se sredstva niso delila regijsko ampak glede na velikost podjetja. Kljub temu smo 

zagotovili podatke za JV za leto 2014. V letu 2014 je bilo tako v izvajanje aktivnosti VKO iz 

JV regije vključenih 15 podjetij in za pri njih zaposlenih 566 oseb, plan za leto 2015 pa je, da 

se vključi še 252 oseb, skupaj torej 818 oseb. Podjetjem iz JV regije je bilo skupaj odobrenih 

160.600 EUR. Maksimalna višina razpisanih sredstev glede na velikost podjetja je bila od 

6.000 EUR za mikro podjetja, 18.000 EUR za majhna in 27.000 EUR za skupino srednje 
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velikih in velikih podjetij (dejansko je bila višina odobrenih sredstev na podjetje od 4.800 

EUR do 21.600 EUR).  

 

Program se izvaja, do konca junija ne pričakujemo nobenih posebnosti. 

 

 

4.3.3 Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) 

 

Namen instrumenta "Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih 

centrov za razvoj kadrov 2012–2015" je doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v 

podjetjih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge, doseganje večje 

konkurenčnosti podjetij in gospodarskih panog, razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih 

modelov za delovna mesta v panogi, podpora izmenjavi znanja in dobrih praks med partnerji 

kompetenčnega centra.  

 

Na območju Pokolpja se v okviru instrumenta sofinancirajo tri podjetja dveh kompetenčnih 

centrov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Regijske štipendijske sheme  

 

Regijske štipendijske sheme (RŠS) so instrument, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, 

nosilci regijske štipendijske sheme in državo. Instrument predstavlja pomembno vez med 

gospodarstvom posamezne regije, izobraževalno dejavnostjo ter razmerami na trgu dela. Beg 

možganov in odliv mlade kvalificirane sile iz demografsko ogroženih območij, torej tudi iz 

območja Pokolpja, predstavljata dva izmed ključnih problemov gospodarstva v manj razvitih 

regijah. Podjetjem oz. delodajalcem v regiji so preko RŠS dolgoročno zagotovljeni 

usposobljeni kadri, ki so nujni za uspešen gospodarski razvoj. Prav tako RŠS na regijski ravni 

pomembno prispeva k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi z visoko stopnjo izobrazbe, 

skrbi za usklajevanje med potrebami po kadrih, ki se izobražujejo in dejanskimi potrebami na 

trgu dela, ustvarjanju zahtevnejših delovnih mest, ki jih v posamezni regiji primanjkuje, prav 

tako pa pripomore k vračanju izobraženih kadrov iz večjih srednješolskih in univerzitetnih 

središč (Ljubljana, Maribor, Koper, Celje) nazaj v regijo, kar prispeva k skladnejšemu 

regionalnemu razvoju.  

 

V letu 2014 je sklad izvajal osem javnih razpisov za posredno sofinanciranje kadrovskih 

štipendij iz sredstev ESS. Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru RŠS se izvaja v 

Naziv KOC Podjetje Občina  

Kompetenčni center za 

izobraževanje varnostnega 

osebja 

IBS D.O.O Kočevje 

GALEKOM 

D.O.O. Kočevje 

Kompetenčni center proizvodnja 

pijač VIZIR d.o.o. Črnomelj 
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sodelovanju med skladom in subjekti razvoja na regionalni ravni (RRA) kot nosilci RŠS in 

sicer tako, da sklad preko njih za kadrovsko štipendijo, ki jo podeljuje delodajalec, prispeva 

do 50% kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. 

 

Tabela 14: Realizacija izplačil po posameznih razpisih za RŠS Dolenjska, kamor med drugim 

spadajo tudi občine Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika) 

Leto objave razpisa 

Realizirana izplačila v letu 2014 (za 

namen štipendiranja ter stroškov 

izvajanja) v EUR 

2014 

Za razpis, ki je bil objavljen v letu 2014, 

do dne 31. 12. 2014 ni bilo izplačil 

2013 97.776,79 

2012 34.520,76 

2011 39.895,15 

2010 16.084,36 

2009 8.393,32 

2008 5.759,59 

Skupaj sredstev (2008 

do 2014 
202.429,97 

 

Tabela 15: Število štipendistov na vseh razpisih RŠS glede na občino stalnega prebivališča v 

letu 2014 

Občina stalnega 

prebivališča 
Število štipendistov 

Kočevje 37 

Loški Potok 21 

Osilnica 0 

Kostel 0 

Črnomelj 24 

Semič 16 

Metlika 21 

SKUPAJ 119 
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5.  KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PROGRAM 

 

 

5.1 Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja  

 

Tabela 16: Finančna realizacija Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja  
 

 

Program 

 

2011 2012 2013 2014 Skupaj v 

programu 

2011-2016 

 % 

realizacije 
realizacija realizacija realizacija realizacija 

Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij 

in ustvarjanje  novih delovnih mest (instrument 1.1) 
2.381.523 1.191.566 1.966.434 1.453.321,41 13.330.000 52,5 

Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

(instrument 1.2) 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000  

Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru 

institucionalne mreže storitev za starostnike 

(instrument 1.3) 

156.469 11.065 2.369.698 1.374.420,60 4.000.000 97,8 

Promocija in podpora pri pripravi in izvajanju regijskih 

projektov v Pokolpju (instrument 1.4) 
47.688 146.565 194.019 

197.389,96 

 
1.670.000 35,1 

Skupaj vrednost programa 2.585.679,81 1.349.196 4.530.152,02 3.025.131,97 20.000.000 57,5 
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5.2 Kazalniki Programa  

 

Kazalniki so bili v Programu postavljeni dolgoročno, saj je letno obdobje prekratko za 

ugotovitve, se pa v letnem obdobju kažejo trendi, iz katerih lahko sklepamo kakšno bo 

doseganje rezultatov posameznega ukrepa in so pomembna usmeritev za planiranje dela v 

prihodnjem obdobju. Kazalniki programa Pokolpje so prikazani v Tabeli 17. 

 

Tabela 17: Kazalniki doseganja ciljev Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v 

obdobju od 2011 do 2016 
 

Instrumenti 

 

Kazalniki Izhodišče Cilj 2016 

Kazalniki učinka 

(U) število gospodarskih subjektov, vključenih v 

sofinancirane projekte 
0 100 

(U) število pripravljenih območnih/regijskih 

projektov 
0 7 

Kazalniki  

rezultata 

(R) število na novo ustvarjenih delovnih mest v 

podjetjih, v katera so bila vložena javna sredstva, 

in na podlagi novih naložb v območje, ki jih 

izvedejo vlagatelji, ki niso s tega območja 

0 400 

(R) število novih naložb v območje, ki jih izvedejo 

vlagatelji, ki niso s tega območja 
0 4 

(R) povečanje števila postelj v penzionih, hotelih 

in kampih 
0 200 

 

Kazalniki vpliva 

 

(V) zmanjšanje zaostanka neto dodane vrednosti na 

zaposlenega za slovenskim povprečjem 
30,2 % (2008) zmanjšanje 

(V) zmanjšanje števila registriranih brezposelnih 

oseb 

3.133 

(dec. 2010) 
zmanjšanje 

Vir: Program Pokolpje  
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5.3 Doseganje ciljev Programa Pokolpje 2016 

 

S pomočjo izvajanja Instrumenta 1.1 programa Pokolpja je iz naslova tretjega javnega razpisa 

izvedlo oziroma se še izvajajo začetne investicije 43 gospodarskih subjektov, ki naj bi 

ustvarili 119 novih delovnih mest in 212 novih ali obnovljenih turističnih ležišč. Gre za 

zadovoljiv rezultat doseganja ciljev, saj je bil 13. 02. 2015 objavljen še en razpis za investicije 

v letih 2015. Rezultati še niso znani.  

 

4 poslovni subjekti, katere so na novo ustanovili vlagatelji izven območja ali prenesli sedež 

podjetja na območje ali ustanovili podružnico na območju Pokolpja, so izvedli začetno 

investicijo s pomočjo nepovratnih sredstev tretjega javnega razpisa.  

 

Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju za slovenskim povprečjem se 

zmanjšuje in je v letu 2013 znašal 31 %. Gibanje neto dodane vrednosti je podrobneje 

prikazano v prilogi. Število registriranih nezaposlenih se je tudi v letu 2013 povečalo. Gibanje 

brezposelnosti na območju je prikazano v prilogi. Od decembra 2010 do decembra 2014 se je 

število brezposelnih oseb na območju povečalo za 1.057. Stopnja registrirane brezposelnosti 

je v decembru 2014 znašala v Kočevju 23,7 %, v Črnomlju 21,3 % in Metliki 16,4 %. Na 

povečanje brezposelnosti poleg stečajev, likvidacij, ukinitev obratov na območju (Secop 

d.o.o., Beti Moda, Beti Trend d.o.o., obrat Dolenjskih Pekarn, GRAMIZ, d.d., Kočevje, 

TRGOLES d.o.o, NOLIK d.o.o..…) vplivajo stečaji podjetij v JV regiji (Novoles d.d., 

Integral Dolenjske in Bele krajine, …), nepodaljševanje pogodb zaposlenih za določen čas in 

priliv mladih po končanem šolanju. Pozitivni vplivi programa Pokolpje so v danih razmerah 

veliko premajhni glede na neugodna dogajanja v gospodarstvu. Je pa potrebno kljub temu 

poudariti, da se je naraščanje števila brezposelnih na območju Pokolpja prvič po sprejetju 

Programa Pokolpje 2016 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo. Tako je bilo v 

decembru 2014 v primerjavi z decembrom 2013 na območju Pokolpja 53 manj brezposelnih 

oseb. 

 

V tabeli 18 je prikazano doseganje kazalnikov učinka, rezultata in vpliva programa Pokolpje. 
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Tabela 18: Kazalniki učinka, rezultata in vpliva Programa 

Kazalniki učinka CILJ 2016 1. javni razpis 2. javni razpis 3. javni razpis Razlika 

Št. gospodarskih. 

subjektov vključenih 

v sofinanciranje 

100 31 17 43 -9 

Število prijavljenih 

območnih projektov 
7    -7 

Število na novo 

ustvarjenih DM
6
 

400 136 74 119  -71 

Število novih naložb, 

vlagateljev izven 

območja – samo 

prejemniki na JR. 

Pokolpje 

4 3 1 3 +1 

Povečanje števila 

ležišč v penzionih, 

hotelih, turističnih 

kmetijah, hostlih, 

kampih, zidanicah in 

drugih objektih 

namenjenim 

turistični dejavnosti 

200 51 12 212 +75 

Zaostanek neto 

dodane vrednost na 

zaposlenega za 

slovenskim 

povprečjem
7
 

30,2 % 41,33 % 32,37 % 31,00 % - 

Število brezposelnih 

oseb 

Dec. 2010: 

 3.133 
  

Dec. 2014:    

4.321 
-1.188 

Vir: Program Pokolpje 2016 

 

 

 

6. FINANČNI PRIKAZ IZVAJANJA PROGRAMA POKOLPJE 2016 

 

Program Pokolpje 2016 je predvideval, da bo država iz različnih virov v območje namenila 

288 mio EUR. Samo za izvajanje Ukrepa 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v 

obdobju od 2011 do 2016 20 mio EUR. 

 

                                                           
6
 Podatek izhaja iz sklenjenih pogodbah, zato ni dokončen. Lahko še pride do odstopov od pogodb, do delne 

izpolnitve obveznosti ali do neizpolnitve pogodbenih obveznosti. 
7
 Podatek se nanaša na neto dodano vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znotraj Pokolpja. 
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Tabela 19: Finančni prikaz načrta izvajanja Programa Pokolpje 2016 

 

Ukrepi programa Pokolpje z resorji, ki so pristojni 

za izvajanje posameznega ukrepa 

 

Vir 

financiranja 

(šifra in naziv 

ustrezne 

proračunske 

postavke) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skupaj 

Ukrep 1: Program spodbujanja 

konkurenčnosti  

Pokolpja v obdobju                     

od 2011 do 2016                               Veljaven finančni načrt 

 

 

 2.585.680 2.588.475 5.415.360 4.260.486 3.050.000 2.100.000 20.000.000 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

PP 989110 

Dodatni 

ukrepi za 

problemska 

območja 

- - 4.530.152 3.025.132    

SKUPAJ 
 

2.585.679 1.349.196 4.530.152 3.025.132    

Ukrep 2: Povračilo plačanih  

prispevkov delodajalca  

za socialno varnost  

                                                      Veljaven finančni načrt 

                                                        

 

- 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 

PP 3595  

Spodbude 

delodajalcem 

za odpiranje 

novih 

delovnih 

mest 

0 0 10.129 34.531,83    
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SKUPAJ 
 

0 0 10.129 34.531,83    

Ukrep 3: Davčne olajšave za  

zaposlovanje in  

investiranje v                                 Veljaven finančni načrt         

Pokolpju 

 

- - - - - - - 

- Ministrstvo za finance 
 

0 0 637.601 3.759.708    

SKUPAJ 
 

0 0 637.601 3.759.708    

Ukrep 4: Spodbude za trajnostni  

razvoj podeželja iz  

Programa razvoja                            Veljaven finančni načrt 

podeželja 

 

850.000 500.000 850.000 - - - 2.200.000 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

920010 – 

Program 

razvoja 

podeželja 

2007-2013 

EU 

920110 – 

Program 

razvoja 

podeželja 

2007-2014 – 

slovenska 

udeležba 

- - 584.408 824.390    

SKUPAJ    584.408 824.390    
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Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere  

za investicijske kredite podjetjem  

v Pokolpju v okviru  

regijske garancijske  

sheme za Jugovzhodno                 Veljaven finančni načrt 

Slovenijo 

 

 

400.000 500.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.500.000 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

0 0 0 0    

SKUPAJ 
 

0 0 0 0    

Ukrep 6: Prometna infrastruktura 

v Pokolpju  (Ministrstvo za infrastrukturo) 

                                                                  Veljaven finančni načrt 

                                                                  - cestna infrastruktura 

                                                                 - železniška infrastruktura 

  

 

22.350.533 

7.000.533 

13.500.00 

 

 

19.078.639 

9.078.639 

10.000.000 

 

 

20.132.852 

10.132.852 

10.000.000 

 

 

22.340.000 

12.340.000 

10.000.00 

 

 

26.700.000 

16.700.000 

10.000.000 

 

 

143.500.000 

132.500.00 

11.000.000 

 

 

254.102.024 

187.752.024 

66.350.000 

Instrument 6.1, 6.2, 6.3 (ceste) 

135010 – 

Invest. 

vzdrževanje 

državnih cest 

135110 –

Gradnja 

državnih cest 

995810- 

Državno 

cestno 

omrežje – 

namenski vir 

948910 -

Državno 

cestno 

omrežje – 

3.356.357 2.897.125 5.681.709 2.753.046    
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ESSR 2007-

2013 

949210 -  

Državno 

cestno 

omrežje – 

ESSR 2007-

2013 – 

slovenska 

udeležba 

Instrument 6.4 (železnica) 

9636 – javna 

železniška 

infrastruktura 

– namenski 

vir  

9776 – javna 

železniška 

infrastruktura 

– namenski 

vir  

977610 – 

javna 

železniška 

infrastruktura 

– namenski 

vir 

8.045.264 9.450.000 8.874.573     

Ministrstvo za infrastrukturo 
 

11.401.621 12.347.125 14.556.282 2.753.046    

SKUPAJ 
 

11.401.621 12.347.125 14.556.282 
 2.753.046 

 (brez železnice) 
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Ukrep 7: Elektroenergetska  

infrastruktura v Pokolpju                    

                                                         Veljaven finančni načrt 

 

 

1.125.000 930.000 - 230.000 2.100.000 3.200.000 7.585.000 

- Elektro Ljubljana   - - 610.000 44.000    

SKUPAJ  - - 610.000 44.000    

SKUPAJ VREDNOST UKREPOV RAZVOJNE  

PODPORE V POKOLPJU   

(ukrepi 1 do 7)                                      VELJAVEN FINANČNI 

NAČRT 

 

 

28.725.533 25.308.639 25.682.852 26.270.000 33.500.000 149.400.000 287.887.024 

SKUPAJ REALIZACIJA PO LETIH 
 

  18.831.076 
10.440.806* 
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Tabela 20: Črpanje sredstev programa Pokolpje (vsa ministrstva, vsi ukrepi) za leto 2014 

Program Pokolpje 

Veljavni finančni 

načrt 

(v EUR) 

Veljavni 

finančni načrt 

za leto 2014 

(v EUR) 

Izplačila v obdobju poročanja od 

januarja do decembra 2014 

(v EUR) 

% realizacije programa 

Ukrep 1: Program spodbujanja 

konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 

od 2011 do 2016 (MGRT) 

20.000.000,00 4.260.486.00 3.025.131 57,46 

Ukrep 2: Povračilo plačanih 

prispevkov delodajalca za socialno 

varnost 

1.500.000,00 300.000 34.532 2,98 

Ukrep 3: Davčne olajšave za 

zaposlovanje in investiranje v 

Pokolpju 

- - 3.759.708 / 

Ukrep 4: Spodbude za trajnostni 

razvoj podeželja iz Programa 

razvoja podeželja 

2.200.000,00 - 824.390  73,86 

Ukrep 5: Garancije s subvencijo 

obrestne mere za investicijske 

kredite podjetjem v Pokolpju v 

okviru regijske garancijske sheme 

za Jugovzhodno Slovenijo 

(MGRT+regionalni sklad ) 

2.500.000,00 400.000 0 / 

Ukrep 6: Prometna infrastruktura v 

Pokolpju 
254.102.024,00 22.340.000 2.753.046 16,10 

Ukrep 7: Elektroenergetska 

infrastruktura v Pokolpju 
7.585.000,00 230.000 44.000 8,62 

Skupaj vrednost ukrepov 

razvojne podpore Pokolpju  

(ukrepi 1 do 7) 

287.887.024,00 26.270.000 
10.440.806 

 
19,01 

Vir: MGRT 
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KRONOLOGIJA DOGODKOV 

 

Tabela  1: Kronologija dogodkov do konca leta 2014 
 

Leto 

 

 Mesec Dogodek  Komentar 

2010 Junij Vlada sprejme sklep o širitvi Medresorske komisije še za področje Pokolpja 
Od takrat dalje deluje Medresorska komisija za 

usklajevanje razvojnih ukrepov Pomurski regiji in Pokolpju 

2011 

Marec Sprejetje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Zakonska podlaga za pripravo Programa spodbujanja 

konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v 

obdobju 2011–2016 

Marec Sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike - 

April 

Sprejetje Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z 

visoko brezposelnostjo Pokolpje in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi 

razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016. 

- 

Maj 

Prvi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 

na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v 

letih 2011 in 2012 

- 

2012 

Januar Medresorska komisija je obravnavala in potrdila prvo poročilo - 

Februar Ukinitev medresorske komisije Naloge prevzame MGRT 

Februar 

Drugi javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih 

delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški 

Potok in Kostel v letu 2012 

- 

November 

Tretji javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 

na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v 

letih 2013 in 2014 

- 

2013 April 3. seja Sveta ORP Pokolpje 
Imenovanje novega predsednika Sveta ORP Pokolpje. 

Predlog sprememb Programa Pokolpje. 

2014 februar Pripravljen predlog sprememb programa Pokolpje. 

Predlog sprememb programa Pokolpje 2016 je bil potrjen na 

seji ORP dne 20. 02. 2014. Sprememba Programa ni bila 

obravnavana na Vladi RS 



Priloga št. 1 k 4. letnemu poročilu o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 

5 

UKREP 1 PROGRAMA – program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 

2011–2016  

 

Tabela  2: Odobreni projekti 3. javnega razpisa Instrumenta 1.1, po odstopih in prerazporeditvah 

Št. Upravičenec Naslov Kraj 
Pog. vr. skupaj, 

EUR 

Število 

predv. DM 

Število 

ležišč 

1. ELEKTRONIKA LAKNER d.o.o. Ulica pod lipo 10 Črnomelj 81.794,88 2 0 

2. Evrostroj d.o.o. 
Ulica Belokranjskega 

odreda 19 
Metlika 124.429,88 7 0 

3. JEKLOSTIL d.o.o. Krupa 7 Semič 157.106,00 4 0 

4. LIPNIK Tehnične vzmeti d.o.o. Majer 14 Črnomelj 73.215,36 1 0 

5. MALA PLUS d.o.o. 
Cesta bratstva in 

enotnosti 32 
Metlika 103.048,62 5 0 

6. Montaža lesnih izdelkov Jože Plut s.p. Božič vrh 5 Suhor 324.845,00 5 0 

7. NOVOSEL, proizvodno in transportno podjetje d.o.o. Gradac 1a Gradac 84.171,92 3 0 

8. POLYCOM Škofja Loka d.o.o. 
Poljane nad Škofjo Loko 

76 

Poljane nad 

Škofjo Loko 
500.000,00 16 0 

9. Regranulat d.o.o. Obrtna cona 16 Semič 500.000,00 7 0 

10. REPROMAT d.o.o. 
Ulica Belokranjskega 

odreda 19 
Metlika 162.480,00 2 0 

11. RIKO EKOS industrija ekoloških strojev d.o.o. Mali Log 2a Loški Potok 249.000,00 2 0 

12. ROTIS d.o.o. Brodišče 5 Trzin 208.662,80 16 0 

 
Skupaj sklop A  2.568.754,46 70 0 

13. Gostilna in picerija Ana Anica Lavrič s.p. Retje 137 Loški Potok 53.540,42 1 6 

14. KVANT d.o.o. Kanižarica 41 Črnomelj 214.198,77 2 18 

15. TURIZEM MALERIČ TINA MALERIČ s.p. Podlog 3c Dragatuš 169.958,00 1 14 

 
Skupaj sklop A - turizem 

  
437.697,19 4 38 

16. 
"AVTO PEZDIRC" POPRAVILA, VZDRŽEVANJE, PRALNICA IN 

VLEKA VOZIL TONI PEZDIRC s.p. 
Trnovec 8 Metlika 49.883,13 1 0 

17. AVTO RUS trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Gradac Gradac 132 Gradac 38.427,92 1 0 
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Št. Upravičenec Naslov Kraj 
Pog. vr. skupaj, 

EUR 

Število 

predv. DM 

Število 

ležišč 

18. AVTOHIŠA VRTIN avtoservis in trgovina Črnomelj d.o.o. Kočevje 21 Črnomelj 30.001,30 2 0 

19. AVTOMEHANIKA ANTON PANTAR s.p. Podpreska 5A Draga 29.462,06 0 0 

20. BELOKRANJKA trgovina na deblo in drobno, d.o.o., Adlešiči 
Gorenjci pri Adlešičih 

3a 
Adlešiči 21.932,42 1 0 

21. GRADBENIŠTVO ALOJZIJ ŽOKVIĆ s.p. Čardak 4 Črnomelj 31.460,25 2 0 

22. 
KLEPARSTVO IN KROVSTVO TER ELEKTROINŠTALATER-STVO 

SILVO ŠUŠTARIČ s.p. 
Jerneja vas 7 Črnomelj 21.525,00 2 0 

23. KLJUČAVNIČARSTVO METALINDT JANEZ SMOLA S.P. Bračičeva 1 Kočevje 50.000,00 2 0 

24. KONTE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Gorenje 31 Stara Cerkev 15.350,00 1 0 

25. 
KOVINSKA GALANTERIJA "NBM" - MAGOVAC ČOKEŠA 

BISERKA, s.p. 
Bočka 1 Metlika 35.404,00 0 0 

26. LUMAPLANT d.o.o. Gradac 6c Gradac 16.182,83 1 0 

27. Mizarstvo Bogovič d.o.o. Vorančeva ulica 8 Novo mesto 50.000,00 4 0 

28. MOBA, lesna galanterija in trgovina d.o.o. Obrtna cona 15 Semič 21.000,00 1 0 

29. MODELARSTVO MIKETIČ proizvodnja in storitve, d.o.o. Krpanova ulica 5 Črnomelj 49.577,00 2 0 

30. MPOV d.o.o. Vinica Drenovec 28 
Vinica pri 

Črnomlju 
23.100,00 3 0 

31. 
PREVOZNIŠTVO IN LAHKA GRADBENA MEHANIZACIJA 

BRANKO ROŽIČ s.p. 
Nova Loka 12 Črnomelj 26.000,00 1 0 

32. SAPO, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. Ulica pod lipo 15 Črnomelj 32.303,80 1 0 

33. SI-CORE TRGOVINA, d.o.o. Travnik 18 Loški Potok 47.320,00 2 0 

34. Silvo Šavorn s.p. Bušinja vas 19 Suhor 48.785,08 1 0 

35. STEKLARSTVO "KRAMARIČ" STANKO KRAMARIČ s.p. Rosalnice 38 Metlika 21.516,31 1 0 

36. ŠIVILJSTVO "HEART STILL" VIDA KOČEVAR s.p. 
Črešnjevec pri Semiču 

16B 
Semič 19.767,75 2 0 

37. TINE & CO. d.o.o. RADENCI Gornji Radenci 5 Stari trg ob Kolpi 15.017,92 1 0 

38. TRGOVINA JANA JOŽE JAKŠIČ s.p. Kolodvorska 16 a Kočevje 49.500,00 3 0 

39. VAROVANJE GALEKOM d.o.o. 
Podjetniško naselje 

Kočevje 1 
Kočevje 48.449,10 7 0 

40. VENMA ALBERT MRAK s.p. Konca vas 8 Stara Cerkev 27.461,59 0 0 
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Št. Upravičenec Naslov Kraj 
Pog. vr. skupaj, 

EUR 

Število 

predv. DM 

Število 

ležišč 

 
Skupaj sklop B 

  
819.427,46 42 0 

41. FINET, računovodske, knjigovodske in finančne storitve d.o.o. Sečje selo 31 
Vinica pri 

Črnomlju 
45.984,42 1 18

8
 

42. KOLPA trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o. Sela 5 Osilnica 28.610,50 1 120
9
 

43. MADRONIČ, gostinstvo in turizem, d.o.o. Prelesje 10 Stari trg ob Kolpi 49.764,00 1 36 

 
Skupaj sklop B - turizem 

  
124.358,92 3 174 

 
Vsi projekti skupaj 

  
3.950.238,03 119 212 

Vir: MGRT 

 

Tabela  3: Novi poslovni subjekti in podružnice, ki so jih na območju Pokolpja ustanovili tuji investitorji 

Št. Poslovni subjekt Poslovni naslov Poštna št. Kraj Datum ustanovitve 

1. 
HITRI SERVIS d.o.o., 

Podružnica Kočevje Trata XIV 6 1330 Kočevje 22.9.2011 

2. 
ROTIS d.o.o., Podružnica 

Kočevje Novomeška cesta 5 1330 Kočevje 11.10.2011 

3. 
ROTIS plus d.o.o., Podružnica 

Kočevje Novomeška cesta 5 1330 Kočevje 12.10.2011 

4. 
IBS VAROVANJE, Varovanje 

in storitve, d.o.o. Tomšičeva cesta 13 1330 Kočevje 21.10.2011 

5. 

ZARJA EKOENERGIJA, 

Proizvodnja in dobava toplotne 

energije iz obnovljivih virov 

energije, d.o.o., Semič Štefanov trg 9 8333 Semič 23.8.2011 

6. 
TOMPLAST predelava 

termoplastov, d.o.o. Obrtna cona 16 8333 Semič 30.9.2011 

                                                           
8
 Od tega 8 že obstoječih ležišč in 10 novih 

9
 120 ležišč je že v turističnem objektu, gre za posodobite, modernizacijo in dodatno infrastrukturo pri že obstoječih zmogljivostih 
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Št. Poslovni subjekt Poslovni naslov Poštna št. Kraj Datum ustanovitve 

7. 
ELSTAB LDE, površinska 

zaščita in trgovina, d.o.o. Obrtna cona 10 8333 Semič 7.9.2012 

8. SI-CORE trgovina, d.o.o. Travnik 18 1318 Loški Potok 15.1.2013 

9. 
INTER REC 2 proizvodnja, 

trgovina in storitve, d.o.o., 

Podružnica Mrtvice Mrtvice 10 1332 Stara Cerkev 11.2.2013 

10. 
GOZDARSTVO GREBENAR 

proizvodnja, storitve in trgovina, 

d.o.o. Podružnica Kočevje Mahovnik 24 1330 Kočevje 7.2.2013 

11. NAUT proizvodnja plovil, d.o.o. Trata XIV 6A 1330 Kočevje 12.4.2013 

12. 
FOREST FOOD trgovina z 

gozdnimi sadeži in ostale 

storitve, d.o.o. Paka pri Predgradu 5 8342 Stari trg ob Kolpi 10.12.2013 

13. 
LEGNOART proizvodnja, 

trgovina in svetovanje, d.o.o. Roška cesta 8 1330 Kočevje 3.10.2014 

14. 
D-SOLUTION, Aljoša Vidmar 

s.p. Trata XIV 6A 1330 Kočevje 8.10.2014 

15. 
RUPICAPRA turizem in 

storitve, d.o.o. Srobotnik ob Kolpi 6 1336 Kostel 5.3.2015 

16. 
AVTOSTORITVE ROGELJ 

avtokleparstvo in trgovina, 

d.o.o., podružnica Kočevje Kidričeva ulica 6A 1330 Kočevje 13.3.2015 

17. 
ANA proizvodnja in storitve 

d.o.o. Stari trg ob Kolpi 45 8342 Stari trg ob Kolpi 28.6.2011 

18. 
POLYCOM predleava plastičnih 

mas in orodjarstvo Škofja Loka 

d.o.o., podružnica Črnomelj Ulica heroja Starihe 24 8340 Črnomelj 8.3.2012 

19. 
JAPOS raznovrstno 

posredništvo Aleš Jakša s.p. Majer 31 8340 Črnomelj 17.3.2011 

20. 
MIRAG INVEST posredovanje, 

d.o.o. Vinica 15 8344 Vinica 19.6.2014 

21. GRP PROJEKT, proizvodnja in Podzemelj 20a 8332 Gradac 26.1.2012 
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Št. Poslovni subjekt Poslovni naslov Poštna št. Kraj Datum ustanovitve 

prodaja poliesterskih izdelkov, 

d.o.o. 

22. 
MIZARSTVO BOGOVIČ 

proizvodnja in trgovina, d.o.o. Belokranjska cesta 40 8340 Črnomelj 29.1.2013 

23. 
NERTUS vodenje, razvoj in 

svetovanje, d.o.o. 

Naselje Borisa Kidriča 

9 8330 Metlika 14.2.2013 

24. 
PAKLOG pakiranje in logistika, 

d.o.o. Kanižarica 42 8340 Črnomelj 13.1.2014 

25. 
TEKNOPLAST proizvodnja in 

trgovina d.o.o. Kanižarica 41c 8340 Črnomelj 29.5.2014 

26. 
PEAL proizvodnja, trgovina in 

storitve, d.o.o. Talčji vrh 10 8340 Črnomelj 1.12.2014 

 

 

Tabela  4: Izvedene kontrole pri prejemnikih sredstev na Javnih razpisih Pokolpje 

Št. Poslovni subjekt Datum opravljene kontrole 

1. ALOJZIJ ŽOKVIĆ s.p  23.5.2014 

2. AVTO PEZDIRC s.p  22.5.2014 

3. AVTO RUS d.o.o  26.5.2014 

4. AVTOHIŠA VRTIN d.o.o  13.5.2014 

5. BELOKRANJKA d.o.o  26.5.2014 

6. BRANKO ROŽIČ s.p  4.8.2014 

7. EVROSTROJ d.o.o  19.5.2014 

8. FINET d.o.o  10.11.2014 

9. HEART STELL Vida Kočevar s.p  13.6.2014 

10. JEKLOSTIL d.o.o  15.5.2014 
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Št. Poslovni subjekt Datum opravljene kontrole 

11. JOŽE PLUT s.p  29.9.2014 

12. KAIVA d.o.o  14.5.2014 

13. KVANT d.o.o  21.5.2014 

14. LUMAPLANT d.o.o  5.6.2014 

15. MADRONIČ d.o.o  12.8.2014 

16. MALA PLUS d.o.o  6.6.2014 

17. MPOV d.o.o  5.9.2014 

18. NBM MAGOVAC  2.6.2014 

19. NOVOSEL d.o.o  5.6.2014 

20. POLYCOM d.o.o  7.8.2014 

21. REGRANULAT d.o.o  25.8.2014 

22. REPROMAT d.o.o  30.6.2014 

23. SAPO d.o.o  26.6.2014 

24. SILVO ŠAVORN s.p  29.9.2014 

25. STANKO KRAMARIČ s.p  21.7.2014 

26. TINA MALERIČ s.p  29.8.2014 

27. TINE &CO d.o.o  28.8.2014 

28. JANEZ SMOLA s.p. 1.4.2014 

29. ROTIS d.o.o. 2.4.2014 

30. KONTE d.o.o. 3.4.2014 

31. JOŽE JAKŠIČ s.p. 3.4.2014 

32. KOLPA d.o.o. 24.4.2014 

33. ANTON PANTAR s.p. 6.5.2014 

34. SI-CORE TRGOVINA d.o.o. 19.5.2014 

35. ANICA LAVRIČ s.p. 5.6.2014 
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Št. Poslovni subjekt Datum opravljene kontrole 

36. AG-INŽENIRING d.o.o. 3.12.2014 

37. INVOICE d.o.o. 11.12.2014 

38. 
VBI inženiring, projektiranje in consulting, 

d.o.o. 
12.12.2014 

  Vir: RC Kočevje Ribnica in RIC Bela Krajina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga št. 1 k 4. letnemu poročilu o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 

12 

UKREP 2 – POVRAČILO PLAČANIH PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA SOCIALNO VARNOST 
 

Tabela  5: Seznam podjetij, ki so v letu 2014 koristila povračilo plačanih prispevkov za socialno varnost 

Priimek/Naziv 
Št. 

oseb 

Višina upravičenih sredstev 

delodajalcu (EUR) 

Delež upravičenih sredstev 

delodajalcu (%) 

Višina izplačanih 

sredstev 

delodajalcu 

(EUR) 

Okrepčevalnica Osterman - gostinske storitve Ksenija 

Filipič s.p. 
1 772,69 1,81 772,69 

Gostinstvo in storitve Tatjana Briški s.p. 1 1.521,08 3,56 1.521,08 

Inter Rec 2, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 1 1.531,76 3,59 1.531,76 

Odvetnik Luka Jukič 1 1.534,87 3,60 1.534,87 

Smithers-Oasis Adria, proizvodnja in dobava 

cvetličarskih izdelkov d.o.o. 
1 1.552,56 3,64 0,00 

Gradbeništvo in ostale storitve Didograd - Gregor 

Didovič s.p. 
1 1.609,85 3,77 1.609,85 

IBS Varovanje - Varovanje in storitve, d.o.o. 1 1.917,28 4,49 1.917,28 

Elstab LDE, Površinska zaščita in trgovina, d.o.o. 1 2.091,82 4,90 0,00 

MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica 1 2.427,20 5,69 0,00 

Kovinska galanterija "NBM" - Magovac Čokeša 

Biserka, s.p. 
1 2.455,44 5,75 2.455,44 

Kolpa proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. 

Metlika 
2 5.348,73 12,53 3.037,20 



Priloga št. 1 k 4. letnemu poročilu o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 

13 

Varovanje Galekom, družba za varovanje, d.o.o. 5 5.439,68 12,74 5.439,68 

Evrostroj CNC obdelava kovin d.o.o. 3 6.328,87 14,83 6.328,87 

Skupaj  34.531,83 100,00 26.148,72 

Vir: ZZZRS 
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UKREP 3 – DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE IN 

INVESTIRANJE V POKOLPJU 
 

Tabela  6: Koriščenje davčnih olajšav za investiranje in zaposlovenje v letu 2014. 

Občina 
Olajšava za investiranje 

v EUR 

Olajšava za 

zaposlovanje v EUR 
Skupaj v EUR 

Pokolpje 3.251.126 544.582 3.795.708 

Vir: FURS 

 
 

UKREP 6 PROGRAMA – Prometna infrastruktura v Pokolpju 

 

Tabela  7: Finančna realizacija po posameznih projektih za leto 2014 

Instrument 6.1: Cestna infrastruktura – projekt 3. razvojna os-južni del Realizacija 2014 

07-0023 NOVO Tretja razvojna os (južni del:NM – Metlika – Vinica) 545.181 

Skupaj 545.181 

  

Instrument 6.2: Cestna infrastruktura – projekt 3. A razvojna os 

08-0191 REKO Pijava gorica – Turjak (3. pas) 193.078 

08-0010 KRIŽ Jakičevo 84.727 

80.015 KOLE Kočevska kolesarska povezava  1.035 

11-0011 OBVO Obvoznica Velike Lašče, Ribnica, Kočevje 3.900 

Skupaj 282.740 

  

Instrument 6.3: Cestna infrastruktura – obnova regionalne ceste R1-216  

01-0071 PREP Zagradec-Žužemberk 1.064 

08-0090 KRIŽ Podturn 5.679 

94-0411 OBVO Obvoznica ČRNOMELJ 1.918.382 

Skupaj 1.925.125 

    

Skupaj (instrument 6.1, 6.2 in 6.3) 2.753.046 

Vir: Direktorat za infrastrukturo, 010-158/2010/97-00721217 z dne 06. 04. 2015 

 

Načrtovane aktivnosti na projektih niso potekale skladno s terminskimi plani zaradi, 

odstopanja od dinamike zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev. Od indikativno 

predvidenih finančnih sredstev za cestno infrastrukturo v višini 12.340.000 EUR je bilo 

zagotovljenih 2.753.046 EUR, oziroma 22,31 %. 
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UKREP 7 PROGRAMA – Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju 

 

Tabela  8: Višina sredstev za sredstev za elektroenergetsko infrastrukturo v Pokolpju v letu 

2014  

Projekt Realizirano v l. 2014 

Povezava med 

RTP Črnomelj 

in RP Semič 

44.000,00 

Vir: Poročilo Elektro Ljubljana d.d. z dne 03. 04. 2014 
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KAZALCI V POKOLPJU 

 

Tabela  9: Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega za JV Slovenijo in Slovenijo (neto dodana vrednost na zaposlenega v 1000 EUR) 

 

Območje 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 

NDV na 

delavca v 

1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek 

za slov. 

povporeč. 

v % 

NDV 

na 

delavc

a v 

1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek 

za slov. 

povporeč. v 

% 

NDV na 

delavca 

v 1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek 

za slov. 

povporeč. v 

% 

NDV 

na 

delavca 

v 1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek za 

slov. 

povporeč.v 

% 

NDV  

na 

delavc

a v 

1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek 

za slov. 

povporeč. v 

% 

NDV 

na 

delavca 

v 1.000 

EUR 

Zaostane

k za JV 

Slovenijo 

Zaostanek 

za slov. 

povporeč. 

v % 

Črnomelj 23,8 -51,03 -38,97 22,1 -51,43 -41,84 16,6 -61,75 -55,73 25,9 -41 -28,1 23,5 -42,68 -31,29 25,9 -36,52 -26,63 

Metlika 26,8 -44,86 -31,28 26,0 -42,86 -31,58 22,9 -47,24 -38,93 26,7 -39,18 -25,8 21,4 -47,8 -37,43 24,9 -38,97 -29,46 

Semič 30,0 -38,27 -23,08 32,3 -29,01 -15,00 32,2 -25,81 -14,13 30 -31,66 -16,7 21,7 -47,07 -36,55 18,4 -54,9 -47,88 

Kočevje 29,4 -39,51 -24,62 28,0 -38,46 -26,32 25,8 -40,55 -31,2 26,1 -40,55 -27,5 23,3 -43,17 -31,87 24 -41,18 -32,01 

Kostel 20,2 -58,44 -48,21 20,7 -54,51 -45,53 30,3 -30,18 -19,2 31,4 -28,47 -12,8 38,1 -7,07 11,4 25,2 -38,24 -28,61 

Loški Potok 26,5 -45,47 -32,05 30,2 -33,63 -20,53 27,5 -36,64 -26,67 26,4 -39,86 -26,7 24,8 -39,51 -27,49 30,4 -25,49 -13,88 

Osilnica 25,9 -46,71 -33,59 14,7 -67,69 -61,32 21,5 -50,46 -42,67 17,9 -59,23 -50,3 16 -60,98 -53,22 16,8 -58,82 -52,41 

POKOLPJE 26,9 -44,65 -31,00 25,7 -43,52 -32,37 22 -49,31 -41,3 26,3 -40,09 -26,9 22,8 -44,39 -33,33 24,2 -40,69 -31,44 

Bela krajina 25,6 -47,33 -34,36 24,5 -46,15 -35,53 20 -53,92 -46,67 26,5 -39,64 -26,4 22,4 -45,37 -34,5 24,2 -40,69 -31,44 

Kočevsko 29,1 -40,12 -25,38 27,8 -38,9 -26,84 25,9 -40,32 -30,93 26 -40,77 -27,8 23,4 -42,93 -31,58 24,1 -40,93 -31,73 

JV Slovenija 48,6 0 24,62 45,5 0 19,74 43,4 0 15,73 43,9 0 21,9 41 0 19,88 40,8 0 15,58 

SLOVENIJ

A 
39,0 -19,75 0 38,0 -16,48 0 37,5 -13,59 0 36 -18 0 34,2 -16,59 0 35,3 -13,48 0 

 

 

 
 

 

 



Priloga št. 1 k 4. letnemu poročilu o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 

17 

Tabela  10: Gibanje števila brezposelnih oseb in stopnja brezposelnosti v Pokolpju od leta 2009–2014 

Mesec 
Skupaj 

POKOLPJE 

Črnomelj Metlika Semič 
Skupaj 

BK 

Kočevje Kostel Osilnica Loški Potok 

Skupaj Koč 

Skupaj JV SLO %  

Pokolpje 

v JV 

SLO 

Skupaj SLO 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

1 2=9+19 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 11 12 13 14 15 16 17 18 19=11+13+15+17 21 22 23=2/21 24 25 

jan.09 2.623 768 10,6 432 10,4 216 12,1 1.416 1.094 13,9 38 13,7 12 6,9 63 7,4 1.207 5.115 7,6 51,3 73.911 7,8 

feb.09 2.746 835 11,6 451 10,8 243 13,6 1.529 1.099 14,1 40 14,3 12 6,8 66 7,8 1.217 5.372 8 51,1 77.182 8,2 

mar.09 2.808 843 11,7 449 10,8 243 13,5 1.535 1.144 14,6 44 15,5 14 7,9 71 8,3 1.273 5.534 8,2 50,7 79.682 8,4 

apr.09 2.939 885 12,3 470 11,3 245 13,6 1.600 1.212 15,5 43 15,2 15 8,4 69 8,2 1.339 5.817 8,6 50,5 82.832 8,8 

maj.09 3.036 911 12,7 476 11,4 262 14,5 1.649 1.251 16,1 47 16,8 16 8,9 73 8,6 1.387 5.917 8,8 51,3 84.519 8,9 

jun.09 3.117 925 12,9 486 11,7 265 14,7 1.676 1.307 16,8 47 16,8 14 7,8 73 8,6 1.441 6.045 9 51,6 86,481 9,1 

jul.09 3.205 929 13,2 510 12,3 264 14,7 1.703 1.363 17,7 45 16,9 17 10,1 77 9 1.502 6.202 9,3 51,7 88,457 9,4 

avg.09 3.164 913 13 499 12,2 262 14,8 1.674 1.355 17,6 42 16 17 10,1 76 8,9 1.490 6.144 9,2 51,5 88,106 9,4 

sep.09 3.146 910 12,9 497 12 254 14,2 1.661 1.361 17,7 37 13,6 16 9,6 71 8,3 1.485 6.134 9,1 51,3 88.366 9,4 

okt.09 3.225 900 12,7 510 12,3 262 14,6 1.672 1.428 18,5 41 15,1 16 9,6 68 7,9 1.553 6.396 9,5 50,4 94,591 10 

nov.09 3.153 913 12,9 514 12,5 260 14,5 1.687 1.331 17,5 46 16,6 24 14,8 65 7,7 1.466 6.317 9,4 49,9 95,446 10,1 

dec.09 3.236 932 13,3 511 12,4 261 14,6 1.704 1.388 18,5 51 18,3 25 15,5 68 8,1 1.532 6.426 9,6 50,4 96,672 10,3 

jan.10 3.282 934 13,5 522 12,8 270 15,2 1.726 1.413 18,7 44 15,9 28 17,6 71 8,6 1.556 6.582 9,9 49,9 99,591 10,6 

feb.10 3.254 919 13,3 516 12,7 259 14,6 1.694 1.413 18,7 43 15,5 31 19,4 73 8,8 1.560 6.568 9,9 49,5 99,784 10,7 

mar.10 3.238 920 13,3 496 12,2 252 14,1 1.668 1.428 18,9 42 15,4 30 18,6 70 8,5 1.570 6.499 9,8 49,8 98,893 10,6 

apr.10 3.245 926 13,3 499 12,3 249 13,9 1.674 1.436 18,9 41 15,1 29 17,7 65 7,8 1.571 6.546 9,8 49,6 99,316 10,6 

maj.10 3.182 900 12,9 497 12,2 244 13,6 1.641 1.414 18,7 41 15,1 29 17,8 57 6,9 1.541 6.461 9,7 49,2 98,401 10,5 

jun.10 3.090 867 12,4 484 11,9 241 13,5 1.592 1.374 18,2 39 14,3 26 16 59 7,1 1.498 6.395 9,6 48,3 98,187 10,5 

jul.10 3.050 859 12,3 482 12 243 13,7 1.584 1.329 17,7 40 14,8 33 20,5 64 7,8 1.466 6.458 9,7 47,2 98,406 10,5 

avg.10 3.065 845 12,1 485 12,1 245 13,8 1.575 1.354 18 39 14,4 33 20,6 64 7,8 1.490 6.674 10,1 45,9 99.032 10,6 

sep.10 3.024 837 12 496 12,3 242 13,6 1.575 1.326 17,7 42 15,3 21 13,7 60 7,3 1.449 6.617 10 45,7 97,908 10,5 



Priloga št. 1 k 4. letnemu poročilu o izvajanju programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 

18 

Mesec 
Skupaj 

POKOLPJE 

Črnomelj Metlika Semič 
Skupaj 

BK 

Kočevje Kostel Osilnica Loški Potok 

Skupaj Koč 

Skupaj JV SLO %  

Pokolpje 

v JV 

SLO 

Skupaj SLO 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

1 2=9+19 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 11 12 13 14 15 16 17 18 19=11+13+15+17 21 22 23=2/21 24 25 

okt.10 3.132 857 12,2 515 12,7 247 13,8 1.619 1.388 18,4 39 14,6 22 14,2 64 7,6 1.513 6.854 10,3 45,7 102,68 10,9 

nov.10 3.152 864 12,3 533 13 246 13,7 1.643 1.375 18,3 39 14,7 25 16,2 70 8,4 1.509 6.915 10,4 45,6 103,83 11,1 

dec.10 3.264 912 13,1 575 14 248 13,9 1.735 1.387 18,7 41 15,4 25 16,3 76 9,1 1.529 7.269 11 44,9 110,02 11,8 

jan.11 3.461 1.004 14,3 585 14,2 255 14,2 1.844 1.475 19,8 44 16,8 19 12,3 79 9,4 1.617 7.625 11,5 45,4 115,13 12,3 

feb.11 3.459 1.010 14,4 570 13,8 253 14,1 1.833 1.476 19,8 44 16,7 23 14,8 83 9,8 1.626 7.670 11,5 45,1 115,61 12,3 

mar.11 3.428 1.024 14,5 560 13,5 243 13,6 1.827 1.463 19,6 43 16,5 18 12,3 77 9,2 1.601 7.503 11,2 45,7 113,95 12,2 

apr.11 3.494 1.061 15 607 14,8 249 13,8 1.917 1.443 19,3 41 15,5 18 12,2 75 8,9 1.577 7.485 11,2 46,7 111,56 11,9 

maj.11 3.441 1.052 14,9 597 14,7 250 13,8 1.899 1.411 18,9 39 15,1 17 11,6 75 8,9 1.542 7.364 11 46,7 108,63 11,6 

jun.11 3.469 1.083 15,4 618 15,2 269 14,8 1.970 1.369 18,3 39 15 14 9,7 77 9,1 1.499 7.740 11,6 44,8 107,08 11,4 

jul.11 3.489 1.101 15,7 614 15,1 272 15 1.987 1.376 18,5 39 15 14 9,5 73 8,7 1.502 7.792 11,7 44,8 107,56 11,5 

avg.11 3.441 1.091 15,5 607 15 266 14,7 1.964 1.350 18,2 38 14,8 15 10,1 74 8,8 1.477 7.815 11,8 44 107 11,5 

sep.11 3.478 1.085 15,4 600 14,8 276 15,1 1.961 1.390 18,6 39 15 15 10,1 73 8,8 1.517 7.703 11,6 45,2 107,05 11,5 

okt.11 3.600 1.125 16 618 15,2 287 15,7 2.030 1.444 19,1 42 15,8 13 9 71 8,4 1.570 7.945 11,9 45,3 110,91 11,9 

nov.11 3.620 1.130 16 624 15,5 281 15,2 2.035 1.461 19,4 40 15,3 15 10,2 69 8,2 1.585 8.032 12 45,1 111,07 11,9 

dec.11 3.691 1.146 16,4 617 15,4 276 14,9 2.039 1.520 20,4 40 15,3 19 12,8 73 8,7 1.652 8.146 12,2 45,3 112,75 12,1 

jan.12 3.902 1.259 17,8 636 16,1 286 14,8 2.181 1.574 21 49 18,8 20 14,7 78 9,2 1.721 8.477 12,8 46 115,97 12,5 

feb.12 3.910 1.271 18 630 16 294 15,3 2.195 1.572 20,9 45 17,4 22 15,9 76 9 1.715 8.393 12,6 46,6 115,036 12,4 

mar.12 3.838 1.245 17,7 610 15,5 286 14,9 2.141 1.562 20,9 40 15,4 20 14,5 75 8,9 1.697 8.163 12,3 47 110.859 12 

apr.12 3.802 1.260 17,9 613 15,6 294 15,3 2.167 1.511 20,2 39 15,1 18 12,9 67 8 1.635 8.186 12,3 46,4 109.084 11,8 

maj.12 3.756 1.251 17,8 597 15,2 285 15 2.133 1.503 20,1 38 14,7 16 11,7 66 7,8 1.623 8.209 12,4 45,8 106.796 11,6 

jun.12 3.736 1.239 17,7 605 15,5 287 15 2.131 1.486 19,9 36 14 16 11,9 67 7,9 1.605 8.173 12,3 45,7 105.630 11,5 

jul.12 3.829 1.309 18,9 623 15,9 303 15,9 2.235 1.476 20 38 14,6 16 11,9 64 7,6 1.594 8.331 12,6 46 106.896 11,7 
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Mesec 
Skupaj 

POKOLPJE 

Črnomelj Metlika Semič 
Skupaj 

BK 

Kočevje Kostel Osilnica Loški Potok 

Skupaj Koč 

Skupaj JV SLO %  

Pokolpje 

v JV 

SLO 

Skupaj SLO 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

1 2=9+19 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 11 12 13 14 15 16 17 18 19=11+13+15+17 21 22 23=2/21 24 25 

avg.12 3.853 1.307 19 624 16 310 16,4 2.241 1.495 20,3 37 14,2 14 10,5 66 7,9 1.612 8.394 12,8 45,9 106.071 11,6 

sep.12 3.861 1.323 19,2 614 15,8 293 15,5 2.230 1.516 20,6 36 14 13 9,8 66 8 1.631 8.379 12,8 46,1 105.441 11,5 

okt.12 4.026 1.373 19,9 645 16,5 303 15,9 2.321 1.572 21,2 33 12,8 16 11,9 84 10 1.705 8.894 13,4 45,3 110.886 12,1 

nov.12 3.994 1.362 19,8 632 16,2 299 15,7 2.293 1.568 21,2 31 12,2 14 10,7 88 10,5 1.701 8.834 13,4 45,2 111.471 12,2 

dec.12 4.115 1.413 20,6 661 17 302 15,8 2.376 1.598 21,7 31 12,2 14 11 96 11,4 1.739 9.205 14 44,7 118.061 13 

jan.13 4.201 1.417 20,5 676 17,3 303 16 2.396 1.659 22,5 35 13,5 16 12,4 95 11,4 1.805 9.462 14,4 44,4 124.258 13,6 

feb.13 4.221 1.425 20,6 678 17,5 306 16,2 2.409 1.668 22,5 32 12,2 17 13,1 95 11,5 1.812 9.449 14,3 44,67 124.066 13,6 

mar.13 4.175 1.405 20,4 640 16,6 302 15,9 2.347 1.687 22,8 32 12,1 17 13,2 92 11,2 1.828 9.388 14,3 44,47 122.630 13,4 

apr.13 4.159 1.397 20,2 630 16,2 307 16 2.334 1.687 22,9 32 12 15 11,6 91 11 1.825 9.327 14,1 44,59 121.332 13,3 

maj.13 4.088 1.370 19,7 625 16,3 306 15,9 2.301 1.647 22,3 31 11,6 15 11,7 94 11,3 1.787 9.157 13,9 44,64 118.576 13 

jun.13 4.131 1.390 20 625 16,1 306 15,9 2.321 1.669 22,7 30 11,3 21 16,4 90 10,9 1.810 9.090 13,8 45,45 116.603 12,8 

jul.13 4.187 1.427 20,6 637 16,6 313 16,4 2.377 1.668 22,7 33 12,4 21 16,2 88 10,6 1.810 9.263 14,1 45,2 117.143 12,9 

avg.13 4.170 1.417 20,4 635 16,5 314 16,6 2.366 1.661 22,6 33 12,5 22 16,7 88 10,7 1.804 9.233 14 45,16 116.600 12,8 

sep.13 4.132 1.423 20,5 623 16,1 308 16,3 2.354 1.631 22,3 32 12,1 23 17,3 92 11,2 1.778 9.104 13,8 45,39 114.669 12,6 

okt.13 4.265 1.462 20,9 632 16,3 316 16,7 2.410 1.693 23 36 13,3 29 21,5 97 11,6 1.855 9.363 14,1 45,55 118.721 13 

nov.13 4.271 1.460 20,8 645 16,6 315 16,6 2.420 1.686 22,9 36 13,7 31 23 98 11,7 1.851 9.420 14,2 45,34 119.313 13 

dec.13 4.375 1.483 21,1 669 17,4 318 16,6 2.470 1.739 23,6 36 13,6 30 22,6 100 12 1.905 9.676 14,6 45,21 124.015 13,5 

jan.14 4.495 1.511 21,7 687 17,8 321 17,2 2.519 1.787 24,2 46 17,5 35 26,3 108 13,0 1.976 9.989 15,2 45,0 129.843 14,2 

feb.14 4.467 1.490 21,3 691 17,9 318 17,0 2.499 1.776 24,1 48 18,3 35 26,1 109 13,1 1.968 9.932 15,1 45,0 129.764 14,2 

mar.14 4.398 1.465 20,9 667 17,3 316 16,8 2.448 1.765 23,9 48 18,2 33 24,8 104 12,5 1.950 9.704 14,7 45,3 126.730 13,9 

apr.14 4.422 1.504 21,4 661 17,0 320 16,8 2.485 1.750 23,7 50 18,6 34 25,6 103 12,4 1.937 9.541 14,4 46,3 123.636 13,4 

maj.14 4.350 1.503 21,3 654 16,9 317 16,7 2.477 1.703 23,1 45 16,9 29 22,1 99 11,9 1.876 9.286 14,0 46,8 119.670 13,0 
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Mesec 
Skupaj 

POKOLPJE 

Črnomelj Metlika Semič 
Skupaj 

BK 

Kočevje Kostel Osilnica Loški Potok 

Skupaj Koč 

Skupaj JV SLO %  

Pokolpje 

v JV 

SLO 

Skupaj SLO 

Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. Št. Stop. 

1 2=9+19 3 4 5 6 7 8 9=3+5+7 11 12 13 14 15 16 17 18 19=11+13+15+17 21 22 23=2/21 24 25 

jun.14 4.354 1.531 21,9 667 17,1 313 16,6 2.511 1.675 22,7 44 16,6 26 20,5 98 11,8 1.843 9.127 13,8 47,7 117.352 12,8 

jul.14 4.373 1.551 22,0 683 17,4 312 16,5 2.546 1.663 22,5 45 16,8 24 18,8 95 11,5 1.827 9.058 13,6 48,3 116.199 12,7 

avg.14 4.349 1.561 22,2 693 17,6 309 16,4 2.563 1.626 22,1 45 16,9 24 18,8 91 11,0 1.786 9.029 13,6 48,2 114.784 12,5 

sep.14 4.253 1.545 22,0 656 16,7 291 15,3 2.492 1.601 21,8 45 16,9 27 21,1 88 10,7 1.761 8.822 13,3 48,2 112.560 12,3 

okt.14 4.229 1.501 21,4 647 16,4 284 15,0 2.432 1.632 22,0 46 17,5 31 24,0 88 10,7 1.797 8.779 13,2 48,2 115.901 12,6 

nov.14 4.155 1.469 20,9 632 16,0 281 14,8 2.382 1.609 21,8 44 16,7 31 23,8 89 10,8 1.773 8.555 12,8 48,6 115.411 12,5 

dec.14 4.321 1.482 21,3 638 16,4 288 15,2 2.408 1.743 23,7 50 19,1 29 22,5 91 11,1 1.913 8.870 13,3 48,7 119.458 13,0 

Vir: ZZZS, maj 2015 

 

 


