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PRAVNA PODLAGA 
 
 
 

 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16)  
 

 8., 9. in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 

(Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) 

 



 
PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI POKOLPJA V 

OBDOBJU 2011 DO 2016 (POKOLPJE 2016) 
 
Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 30300-2/2011/4 dne 7. 4. 2011 in dopolnila s 
sklepoma št. 30301-1/2012/3 dne 2. 2. 2012 in št. 30301-6/2012/3 dne 4. 10. 2012 

 
Ukrepi Programa Pokolpje 2016 2011 – 2016  

(v EUR) 

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2016  20.000.000 

Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost  1.500.000 

Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje 

Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2.200.000 

Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru 
regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo 

2.500.000 

Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju  (Ministrstvo za infrastrukturo) 254.102.024 

Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju                    7.585.000 

SKUPAJ VREDNOST UKREPOV RAZVOJNE PODPORE V POKOLPJU  287.887.024 



 

VREDNOTENJE PROGRAMA POKOLPJE 2016 
 

Izvedeno v letu 2014 – po treh letih izvajanja 
 

Naročnik: 
Razvojni center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o.  
Ljubljanska cesta 26 
8000 Novo mesto 
 

Izvajalec: 
MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o. 
Rogaška cesta 25 
3240 Šmarje pri Jelšah 

 



 

VREDNOTENJE PROGRAMA POKOLPJE 2016 
 
 

 Predmet vrednotenja je bilo vmesno vrednotenje Programa Pokolpje 2016, kot 
temeljnega ukrepa razvojne podpore države za območje Pokolpja. 
 

 Namen vrednotenja je bilo naročniku podati zadostne informacije za preveritev 
ustreznosti, uspešnosti in učinkovitosti izvajanja predvidenih aktivnosti. 
 

 Naročnikov cilj vrednotenja je bila pridobitev informacij o učinkovitosti, 
ustreznosti in uspešnosti izvajanja Programa v prvih treh letih po njegovi 
uveljavitvi. 



 

METODOLOGIJA 

 
1. faza: delovni sestanki z naročnikom, interakcija z naročnikom in ključnimi 
ministrstvi 

 
2. faza: pregled strokovne literature in druge dokumentacije, analiza 
zapisnikov, statistična obdelava podatkov, interakcija z naročnikom in 
ključnimi ministrstvi 

 
3. faza: kvantitativni in kvalitativni vprašalniki, interakcija z naročnikom, 
interakcija s prijavitelji in upravičenci 



KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA PO UKREPIH 
Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016 

 
Instrument 1.1: Javni razpisi za spodbujanje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih 
delovnih mest 

 Razmeroma visok delež (15 %) odstopov od pogodb, 
 29,71 % realizacije cilja novih delovnih mest (101 od 340) 
 Realiziranih 68,71 % predvidenih ležišč 

 
Instrument 1.2: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev 

 Še ni bila vzpostavljena 

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

 Oba domova v gradbeni fazi 

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

 Ni pravih regijskih projektov 
 
PRIPOROČILA: 

Več medsebojnega povezovanja vseh vpletenih institucij, okrepitev delovanja 
institucij, zmanjšati administrativne ovire, večja promocija v okolju 

 



KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA PO UKREPIH 
 

Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost 
Z odobrenimi spodbudami je bilo izvedeno skupaj 7 vključitev ranljivih oseb (23% uspešnost), 
kar ocenjujemo kot zadosten prispevek k ciljni vrednosti kazalnika glede na porabo finančnih 
sredstev.  
 
PRIPOROČILA: 
Sistematično in kontinuirano informiranje javnosti o možnostih ter promoviranje skupaj z 
drugimi ukrepi oz. instrumenti, usmerjeni v sofinanciranje novih naložb v Pokolpju. 
 
Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju 

 Gre za posreden ukrep, finančni viri v Programu niso podani. 
 Ni splošnih in specifičnih ciljev in kazalnikov kar oteži spremljanje. 
 “Naknadna ciljna vrednost” 

 
PRIPOROČILA: 
Ob večjem poudarku na informiranju o ukrepu in okrepljenih promocijskih aktivnostih je 
»naknadna« ciljna vrednost kazalnika dosegljiva. Ob enaki intenziteti izvajanja ukrepa 3 kot 
v letu 2012, bi do konca obdobja Programa Pokolpje 2016 dosegli med 60-80% »naknadno« 
postavljenih ciljev vrednosti kazalnika za davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje. 
 



KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA PO UKREPIH 
 

Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 
 Gre za posreden ukrep vendar so finančna sredstva zagotovljena. 
 Za obdobje 2014-2020 sredstva niso zagotovljena. 
 Občine: Osilnica, Loški potok in Kočevje od ukrepa niso imele neposredne koristi. 

 
PRIPOROČILA: 
Priporočamo oblikovanje novega instrumenta v okviru ukrepa 4, ki bo na podlagi javnih 

razpisov omogočil porabo preostanka sredstev. Pri tem je potrebno instrument 
oblikovati tako, da bo zasledoval razvojne usmeritve Programa ter bil namenjen 
izključno prijaviteljem iz območja izvajanja Programa Pokolpje 2016. 

 
Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v 
okviru regijske garancijske sheme za Jugovzhodno Slovenijo 

 Ukrep se ne izvaja. 

 

PRIPOROČILA: 

V prihodnje je smiselno čim prej aktivirati ukrep in ga le še bolj aktivno usmeriti. Analiza 
stanja nakazuje, da so podjetniki posamezniki med bolj dinamičnimi gospodarskimi 
skupinami Pokolpja.  

 



KLJUČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA PO UKREPIH 
 

Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju 
 Ukrepu 6 je namenjenih kar 88,26 % celotnih finančnih sredstev Programa 
 Premajhna zastopanost projektov iz programskega območja 
 Znatno zmanjšanje sredstev v prihodnjih letih 

 

PRIPOROČILA: 

Zaradi spremembe v dinamiki financiranja projektov iz državnega proračuna je potrebno na 
novo opredeliti prioritetne projekte. Glede na razpoložljiva sredstva bi bilo na podlagi 
strokovne analize smotrno razmisliti o zmanjšanju števila projektov in z razpoložljivimi 
sredstvi realizirati tiste, ki so tako prioritetno kot finančno smotrni. 

 

 



KLJUČNE UGOTOVITVE SPLOŠNO 
 

 
 Ne sistematična povezava med ukrepi 
 Pomanjkljivo sodelovanje med sodelujočimi institucijami 
 Območni regijski projekti, ki bi reševali skupno problematiko, še niso razviti 
 Intenzivnejše informiranje in promocija aktivnosti Programa Pokolpje 2016 
 Pridobljene izkušnje in znanje vseh vpletenih institucij 
 Bolj pogosto poročanje o doseženih ciljih in rezultatih Programa 

 
 

 
 

 



SPREMENJEN PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 
POKOLPJA V OBDOBJU 2011–2020 (POKOLPJE 2020) 
 

Vlada RS je na 93. redni seji dne 23. 6. 2016 potrdila s sklepom Spremenjen program spodbujanja 
konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, ki nadomešča Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja 
v obdobju 2011 do 2016 

 
 Zakaj in kaj prinaša? 
 

 Obdobje do 2016 je bilo prekratko, da bi se lahko dosegli želeni učinki v Pokolpju 
 MGRT je uskladil vse programe problemskih območij, z določenimi regijsko 

specifičnimi instrumenti 
 Ukrepi Programa Pokolpje 2020 so medsebojno bolj povezani 
 Vsebina Programa Pokolpje 2020 je odraz večjega sodelovanja z okoljem in 

pridobljenih izkušenj vpletenih institucij  



Ukrepi Programa Pokolpje 2020 2011- 2020 
(v EUR) 

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020  43.750.000 

Subvencije za spodbujanje investicij (instrument 1.1) 12.675.470 

Ugodni razvojni krediti za investicije (instrument 1.2) 10.800.000 

Subvencije za zagon podjetij (instrument 1.3) 800.900 

Mikrokrediti (instrument 1.4) 12.950.000 

Promocija problemskega območja z visoko stopnjo brezposelnosti, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter 

izvajanje programa (instrument 1.5) 
1.623.630 

Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju (instrument 1.6) 900.000 

Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (instrument 1.7) 4.000.000 

Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost  736.164 

Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje 1.030.548 

Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje 5.468.475 

Ukrep 5: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v 
obdobju 2016 -2020)  

890.000 

Ukrep 6: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja 2007 -2013 1.729.412 

Ukrep 7: Prometna in energetska infrastruktura 155.954.736 

SKUPAJ VREDNOST UKREPOV RAZVOJNE PODPORE V POKOLPJU 2020 209.559.335 

SPREMENJEN PROGRAM SPODBUJANJA KONKURENČNOSTI 
POKOLPJA V OBDOBJU 2011–2020 (POKOLPJE 2020) 



 
 
 

ZAKLJUČEK 

 Ukrepi se dobro izvajajo 
 Ukrepi in instrumenti se medsebojno dopolnjujejo in povezujejo 
 Poenotenje ukrepov po problemskih območjih omogoča tudi skupne razpise, 

predstavitve in nastope (npr. SeeMeet 2017) 
 Območne institucije so se okrepile, zato se bolj intenzivno izvaja informiranje, 

promocija in svetovanja 
 Okolje pozitivno prepoznava Program Pokolpje 2020 ter njegove prednosti 



 

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO D.O.O. 
 

Ljubljanska cesta 26 
SI – 8000 Novo mesto 

+386 7 33 72 980 
info@rc-nm.si  
www.rc-nm.si 

 
 

HVALA ZA VAŠO POZORNOST 
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