Številka: 002-01-5/2020/3
Ljubljana, 9. 12. 2020
Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila glede
nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja po 2020 ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 –
odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira Vprašanji državnega svetnika Samerja
Khalila in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanji prouči in nanju odgovori.
Vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila se glasita:
1. Ali bo Vlada Republike Slovenije nadaljevala z izvajanjem Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 tudi po 2020 in v
kakšnem obsegu, če se bo navedeni program izvajal tudi v prihodnje?
2. Kakšnih dodatnih ukrepov razvojne podpore bo deležno razvojno
problemsko območje Pokolpje v prihodnje, če Program spodbujanja
konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 s koncem 2020 ugasne?
Obrazložitev:
Konec 2020 se izteče veljavnost Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v
obdobju 2011–2020 (v nadaljevanju: program Pokolpje). Program Pokolpje je Vlada
Republike Slovenije sprejela 2011 in se izvaja na območjih občin Črnomelj, Metlika,
Semič, Kostel, Osilnica, Loški potok in Kočevje.
Program Pokolpje je bil do neke mere uspešen, saj so se nekateri zastavljeni cilji
izpolnili in je pripomogel k delnemu izboljšanju socialno-ekonomskih razmer na
navedenem razvojno problemskem območju – prebudil se je gospodarski razvoj in
znižala se je stopnja brezposelnosti. Kljub temu pa je v Pokolpju, ki je bilo v
preteklosti dolgo časa zapostavljeno, še veliko razvojnih ovir, ki jih je treba odpraviti
in aktivirati razvojni potencial območja.

Razvojni kazalniki namreč ne kažejo take stopnje razvitosti, da bi lahko na tem
razvojno problemskem območju v naslednjem letu prenehali z izvajanjem ukrepov
razvojne politike. Med drugim je dodana vrednost na zaposlenega še zmeraj nizka,
saj je v povprečju kar za 22 % nižja od slovenskega povprečja. Posledično so tudi
povprečne neto plače bistveno nižje od slovenskega povprečja. Veliko je tudi
negotovosti glede nadaljnjega ohranjanja delovnih mest. To se izkazuje tudi v vsako
leto slabši demografski sliki. Število prebivalstva v občinah problemskega območja
Pokolpja upada, viša pa se povprečna starost, ki je višja od slovenskega povprečja.
Posledično narašča število upokojencev, na drugi strani pa upada število učencev,
dijakov in študentov, kar slabša tudi izobrazbeno strukturo prebivalstva. Vse to pa
slabša tudi konkurenčnost območja, ki potrebuje še veliko osnovne življenjske
infrastrukture, kot so vodovodna omrežja, optično omrežje in cestna infrastruktura.
Na reki Kolpi je treba obnoviti tudi veliko jezov. K slabši sliki razvojnega položaja
Pokolpja prispeva tudi obmejnost območja, kar le še dodatno zahteva nujnost
nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore.
Na podlagi navedenega se zato postavlja vprašanje, ali bo Vlada Republike Slovenije
nadaljevala z izvajanjem Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju
2011–2020 tudi po 2020 in v kakšnem obsegu, če se bo ta program izvajal tudi v
prihodnje. Če pa konec 2020 Program Pokolpja ugasne, se postavlja vprašanje, ali
bo v prihodnje navedeno razvojno problemsko območje deležno drugih ukrepov
razvojne podpore. Glede na podatke o razvojnih kazalnikih (npr. dodana vrednost na
zaposlenega, indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti,
osnova za dohodnino na prebivalca, število delovnih mest, itd.) bi bilo namreč nujno
nadaljevati s programom Pokolpja ali zagotoviti druge ustrezne razvojne ukrepe za
izboljšanje gospodarskih razmer v občinah, ki jih zajema program Pokolpja.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanji
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanju v roku 30 dni
odgovori.
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predsednik
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